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pristopu. SZK ni izdala ustreznih usmeritev,
ki bi organizacijam omogočale prehod na
novi standard. To je izkoristila založba novih
medijev Creativ plus d.o.o., ki je prodala
1000 izvodov CD-ROMa z ustreznimi navodili in vzorčnim poslovnikom. Vodstvo SZK
je pozornost usmerilo od razumevanja in reševanja problemov članov združenja, k promoviranju združenja v družbenih strukturah.
Zato so bili doseženi določeni uspehi na tem
področju. V aprilski številki revije Kakovost
(April 2009) je predsednik Jožko Čuk v
prispevku Renesansa sistemov kakovosti in
odločnosti zaradi zlorabe dobička predlagal
ustanovitev Sveta vlade za kakovost, ki bi
ga vodil predsednik vlade. Vendar predlog ni
zaživel. Temelj vsake organizacije, profitne
ali neprofitne, so njeni člani in odjemalci.
Večje kot je število, močnejša je organizacija in lažje organizacija uveljavlja svoja
stališča. Zaradi zanemarjanja lastnih članov,
je začelo število članov upadati.
V bodočnosti mora SZKO posvetiti bistveno
več naporov h povečanju števila članov in
zagotavljanju ustrezne strokovne podpore. Kot člani SZKO si želimo, da se lahko
takrat, ko naletimo na probleme zanesemo,
da za nami stoji strokovno močna institucija (SZKO), ki nam bo pomagala rešiti
probleme. Sedaj pa izpraznjeni prostor
zapolnjujejo manjša strokovna združenja s
konkurenčno ponudbo in s tem zmanjšujejo vlogo SZKO, ki si jo je vzpostavljala v
zadnjih 20 letih.
Nadalje bi se lahko SZKO začela povezovati
tudi z organizacijami slovenskih izseljencev in bi se tako prelevila iz slovenske v
mednarodno organizacijo, ki bi povezovala
profesionalce s področja kakovosti po celem
svetu. Imamo namreč edini na svetu 20
letnikov revije Kakovost, 20 zbornikov strokovnih referatov in veliko druge strokovne
literature s področja kakovosti v slovenskem
jeziku. V dobi informacijskih tehnologij nam
to ne bi predstavljalo nobenih dodatnih stroškov, vzpostavili pa bi bistveno širšo mrežo
strokovnih povezav, ki bi lahko v veliki meri
koristila tudi našemu gospodarstvu.

Slika 2 Fotokopija članka z opisom delovanja SZK

