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(Priloga 3 k Poslovniku kakovosti)
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Naziv navodila
Vzdrževanje zunanje dokumentacije
Projektna mapa
Postopek odprave neskladnosti
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Organizacijsko navodilo: ON-7.5.1
Vzdrževanje zunanje dokumentacije: Sprememba kataloga K1 in kataloga K2

Vhodna informacija o potrebni spremembi: URSP (Uprava RS za pomorstvo)
Kje spremeniti: Katalog K1 in katalog K2
Kdo opravi spremembo: Skrbnik sistema kakovosti
Kdo odobri datum spremembe: Predstojnik plovbnega oddelka

Zahtevek posreduje URSP za področje STCW. Ministrstvo za
šolstvo posreduje spremembe ali dopolnila za področje splošnega
izobraževalnega programa

Predstojnik oddelka opravi spremembo v katalogu K1 ali katalogu
K2. Izpolni vsa okenca razen″ štev. revizije″ in vrstico ″Odobril″

K2

Skrbnik sistema kakovosti ugotovi ali je sprememba skladna s
Poslovnikom kakovosti.

Ne

Ali je sprememba skladna s Poslovnikom kakovosti ?

Da
Skrbnik sistema kakovosti dopolni zapis spremembe z ″Štev.
revizije″ in vrstico ″Odobril″. Tako op0ravljeno spremembo
razdeli v vseh izvodih Poslovnika kakovosti.
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Organizacijsko navodilo: ON-8.3
Projektna mapa

Vhodna informacija: Naziv in številka pod katerim se vodi proces v Registru tveganja.
Datum začetka:

Veljavni datum pričetka reševanja procesa (projekta)

Odgovorna oseba:

Ime in priimek osebe, ki je zadolžena za vodenje aktivnosti, ki so
potrebne za realizacijo procesa.

Datum vrednotenja:

Izpisati je potrebno pričakovane rezultate procesa (projekta)

Datum overjanja:

Formalno preverjanje ali izhodi izpolnjujejo zahteve postavljene v
vhodih.

Datum validacije:

Ugotoviti ali je izdelan projekt primeren za uporabo.

Projekt vodi oseba, ki jo imenuje ravnatelj GEPŠ-pomorstvo.
Z rezultati vrednotenja, overjanja in validacije mora soglašati ravnatelj GEPŠ-pomorstvo
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Organizacijsko navodilo: ON-10.2
Vhodni podatek: ( Identifikacijo neskladnosti vpiše skrbnik Poslovnika kakovosti)
Zahtevek obravnavan na vodstvenem pregledu: (d/m/l)
Zadolžen za odpravo neskladnosti: (Ime in priimek)

ZAHTEVEK ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI
Oddelek:
Presojevalec:

Neskladnost s standardom:
Predstojnik oddelka:

1.

Podrobnosti o neskladju:

2.

Sklep vodstvenega pregleda:

3.

Dodatne zahteve:

DA, NE

………………………………………
( Podpis ravnatelja )

………………
( Datum)

