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POLITIKA ODLIČNOSTI   

  

Poslanstvo  SZKO: 

Promoviramo in udejanjamo  kulturo kakovosti in odličnosti v Sloveniji. 

 

 

Vizija SZKO: 

Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva  

k celovitemu razvoju slovenske družbe. 

 

Vrednote organizacijske kulture SZKO: 

• ODLIČNOST 

• STROKOVNOST 

• SODELOVANJE 

• SPOŠTOVANJE 

• POŠTENOST 

• USTVARJALNOST 

 

Strateške usmeritve SZKO: 

• Zadovoljstvo članov 

• Odličnost v promociji kakovosti in odličnosti 

• Odličnost v izobraževanju 

• Odličnost v prenosu znanja 

• Odličnost v strateškem svetovanju 

• Odličnost v ocenjevanju in podeljevanju priznanj 

• Odličnost poslovanja 

 

 

Nosilci: 
P – predsednik, PSS - Predsednik strokovnega sveta, ID- izvršni direktor, S – sekretar, VS – vodja sekcije, UO – upravni odbor,  
VSQ – vodja SQ, UK – urednik revije Kakovost, VPO – vodja programskega odbora, predstavnik UO za EOQ - PEOQ 
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Strateške usmeritve 
 

Nosilci 

 
STRATEŠKA USMERITEV 1: 
Zadovoljstvo članov 
Članstvo 
 

 
 

 
Realizacija ciljev v letu 2018: 

• Na posvetu na strokovnem svetu smo zaznali dve novi potrebi za nastanek sekcije za državno 
upravo in industrijsko sekcij, preverili smo zadovoljstvo na vseh naših dogodkih; 

• Poslana so bila sporočila za vključevanje v strokovni svet, skladno s statutom tudi za vključevanje v 
sekcije (HRM, zdravstvena sekcija (zdaj je pet sekcij, 2 novi); 

• Sekcije so se srečevale 

• Strokovni  svet se je aktivno vključil v delovanje združenja, imeli smo srečanja za pripravo 
Konference, ki sta ga vodila predsednik in podpredsednik strokovnega sveta; 

• Nastala je nova spletna stran, vendar še vedno potrebna  dodelav za uporabo samo za člane; 

• Imamo 43 pravnih in 523 fizičnih oseb 

• Realizirano je bilo 53 000 € prihodka iz naslova članarine 

 
 

S, ID 
 

VS, PSS 
 
 
D 
ID, S 
O, ID, P 
ID, P, VS,UO 
 

 

1.1. Energetska sekcija – vodja Boris Sovič 
1.1.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
Sekcija se je v letu 2018 srečala 6 krat. 4 krat so se člani srečali na lokacijah naših članov (ELES, Elektro Primorska, Elektro Ljubljana 
in GEN ). Predstavila sta se certifikacijski hiši TUV SUD, BV. 
Gregor Kita in Barbara Gunčar sta obiskala Slovenski inštitut za standardizacijo- SIST, da bi nam omogočil brezplačno uporabo 
standarda za množično uporabo vseh zaposlenih v energetskih družbah. Želimo si, da bi se razširjala uporaba znanj za področje 
kakovosti s pomočjo dokumenta - standarda, ki ga enkrat plačamo. 
Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST, po sestanku, ni predlagal ustreznih predlogov in rešitev za uporabo e-standardov. 
Sekcija je naredila anketo o uporabi Stanja vpeljav sistemov vodenja v slovenskih energetskih družbah v letu 2017. 
Pisarna je poslala predlagano vabilo za vključitev v energetsko sekcijo podjetjem, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. Podjejta 
smo tudi poklicali, nekatere tudi obiskali. Nekaj jih je želelo dodatne informacije. 
Zainteresirane organizacije so se lahko prišle na sestanek, kjer so lahko v živo videle kako potekajo sestanki in kako se obravnavajo 
teme. 
Na letni Konferenci 2018 je sekcija imela svoj modul.  
 
1.2. Zdravstvena sekcija – vodja prof. Sergej Hojker 
1.2.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
Zdravstvena sekcija je svoje delo začela povezovalno s sekcijo za kakovost v zdravstvenih domovih, ki ga vodi Sandra Jerebic in 
sekcijo novonastalim združenjem za zdravstvo, ki ga vodi Marko Kiauta. 
Prvo srečanje so organizirali kot posvet vplivnih oseb v zdravstvu. Potekalo je v aprilu z željo opozoriti na razmere, ki bi jih bilo 
dobro v zdravstvu sistemsko urediti in bi vplivale na boljšo kakovost delovanja sistema v zdravstvu. 
Drugo srečanje je potekalo v  juniju z nosilno temo obravnave odklonov pri obravnavi pacientov oz. kulture varnosti v zdravstvu ter 
definiranje vsebin za Konferenco kakovosti 2018. 
Na Konferenci kakovosti je bila najmočneje zastopana sekcija, bili so predstavljeni 4 moduli z okroglo mizo drugi dan, na kateri je 
sodelovala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje  mag. Pia Vračko. 
 
1.3. Sekcija za prehransko verigo – vodja Jana Kolenc Muženič 
1.3.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
Lani smo se v sodelovanju z Zbornico živilstva dogovorili, da bo Nenad Savič sodeloval pri njihovem srečanju. 
Sekcija je vodila dva modula na Konferenci kakovosti 2018.  
Želimo pridobiti tri nove člane za sodelovanje v tej sekciji. 
 
1.4. Industrijska sekcija – vodja mag. Aleš Brglez 
1.4.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
V letu 2018 je bila ustanovljena Industrijska sekcija. Poizkusili smo izvesti nekaj srečanj, vendar večjega odziva članov in širše 
skupnosti kakovostnikov nismo dosegli. Anketa v prvi polovici leta je razkrivala precej zanimanja za problematike poklica kakovosti, 
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iskanja izmenjave izkušenj in informacij o specifičnih panožnih znanjih. Odziv na predlagana srečanja je bil majhen. Nekaj 
udeležencev prvega srečanja in težave z zagotovitvijo referatov na konferenci kažejo na razkorak med potrebami in možnostmi.  
Sekcija se je srečala 1 krat na temo digitalizacije. V okviru socialnega omrežja LinkedIna so pričeli z medsebojnim komuniciranjem in 
anketo o uporabi orodij kakovosti. Na Konferenci kakovosti smo pripravili prispevke za dva modula, eden kot delavnica in drugi s 
predlogi prispevkov udeležencev Konference. 
 
1.4.2. Predlogi vsebin srečanj 
 
Okrogla miza (13.3.2019)  
Vloge kakovostnikov in definicije kakovosti  
 
Biti poklicni kakovostnik ne predstavlja enotnega opisa nalog. Vsaka organizacija ima do te vloge nekoliko drugačen odnos in 
drugačne zahteve. Večje razlike izvirajo iz dejavnosti in velikosti podjetja saj te okoliščine same po sebi prinašajo drugačne zahteve 
in heterogenost dela. Manjše a nič manj pomembne razlike izvirajo iz kulture podjetja, ki jo v veliki meri oblikuje vodstvo. Odnos do 
kakovosti, ki izvira iz razumevanje vodstva, kaj je kakovost občutno vpliva na pričakovanja in naloge odgovornega za kakovost. Med 
nami tako najdemo tiste, ki se ukvarjajo z najbolj prvinsko obliko kakovosti, kontroliranjem parametrov in zagotavljanjem osnovne 
skladnosti izdelkov in druge, ki se večinoma ukvarjajo s strateškimi projekti trajnosti, sistemsko skladnostjo s standardi in 
odličnostjo svoje organizacije. Heterogenost primarnih poklicnih vsebin ne odraža samo različnih okoliščin našega delovanja temveč 
tudi homonimskost besede kakovost. Vprašajte tri kakovostnike za definicijo in boste dobili tri različne definicije, vprašajte tri laike 
in dobili boste zmešnjavo, ki ji bo skupno le to, da bi naj šlo za nekaj dobrega, zaželenega. Ali je takšno stanje profesionalnega 
področja, ki bi naj bilo zgled urejenosti in sistematičnosti ustrezno in sprejemljivo? Ali ni mogoče pomanjkanje ustrezne 
homogenosti definicij vzrok za vse bolj brezoblično podobo poklica in s tem napoved konca nekega obdobja formalnega ukvarjanja 
s kakovostjo kot področjem?  
Okrogla miza je torej namenjena razmišljanju o tem kaj počnemo v poklicih kakovosti ter kakšni so obeti prihodnost. 
 
Predavanje in okrogla miza - Junij 2019  
Big data za izboljšanje notranje uspešnosti podjetij  
 
Ena od pogosto omenjanih smeri prihodnosti upravljanja kakovosti je ukvarjanje z big data oziroma gmoto podatkov. Že nekaj časa 
je jasno, da je mogoče iz podatkov, ki jih uporabniki izdelkov in storitev puščamo v medmrežju izbrskati mnoge zanimivosti, ki 
nakazujejo na večje ali manjše zadovoljstvo uporabnikov z našimi izdelki in storitvami. Tisto kar ne razkrivajo vprašalniki in fokusne 
skupine, razkrivajo posebne analize podatkov. Danes se s tem na veliko ukvarjajo IT znanstveniki, matematiki in marketingarjih. Je 
mogoče, da bodo s temi sistemi v prihodnje delali specialisti za področje kakovosti?  
Gmote podatkov bodo nastale tudi v podjetjih. Industrija 4.0 napoveduje eno od področij uporabe teh podatkov. Kaj pa ljudje, naše 
neformalne interakcije in vplivi teh na uspešnost podjetij? Ali nismo ljudje tisti, ki delamo organizacije bolj ali manj uspešne in kaj bi 
bilo če bi vedeli kdo se pojavlja v mrežah, ki vodijo do uspešnih projektov in kater vplivi preprečijo uspešnost. Bodo v prihodnje 
analitična orodja za delo z gmotami podatkov razkrila prednosti in slabosti organizacij in omogočila njihovo izboljševanje?  
Napovednik tem (damo možnost članstvu , da na internetu potrdi interes):  
 
Okrogla miza 
 Vpliv pomanjkanja kadrov na kakovost  
…(dodajamo glede na rezultate iskanja novosti)  
 
Predlagane teme Letne konference v okviru Letne konference:  
- Novosti in izkušnje uvajanja standarda za upravljanje z varnostjo in zdravjem pri delu ISO 45001  

- Predstavitev izbranih projektov Šole menedžerjev kakovosti  

- AI in sodobna statistika v industriji  
 
 
1.5. Sekcija za javno upravo – vodja Alenka Burnik 
1.5.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
V letu 2018 so potekala srečanja v duhu iskanja sinergij z Ministrstvom za javno upravo. 
Skupaj z MJU je potekala Konferenca 2018, že tretjič zapored. Konference se je udeležilo cca 80 udeležencev iz državne uprave. 
Na novo je predlagana sekcija za javno upravo, ki bo svoje dosedanje projekta nadaljevala samostojno. 
 
1.6. Sekcija za državno upravo – vodja Robin Majnik 
1.6.1. Poročilo o delu v letu 2018  
 
V letu 2018 so potekala srečanja udeležencev za Državno upravo, ki je želela vsebinsko opozoriti na težave pri prenosu na nove 
vodstvene organe, kajti takrat se pogosto opusti marsikaj kar je bilo dobro. To je v državni upravi potrebno preseči, da novo vodstvo 
doseže nadaljevanje, kar je bilo dobrega. 
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FINANČNI NAČRT  Realizacija 

Članarina 2018 2017 

Članarine FO 24.144,55 17.340 

Članarine PO 29.750,00 27.580 

Ostanek  53.864,55 44.920 

 
 
2. o 

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

• Odličnost v promociji kakovosti in odličnosti 
Konferenca, revija, e-novice 
 

 
Nosilci 

 
Realizacija ciljev: 

• Vsaka sekcija je izvedla vsaj tri ali več dogodkov za člane z aktualno uporabno vrednostjo 
za člane sekcije, povzetki so bili objavljeni v naših medijih; 

• Konferenca kakovosti 2018 je bila izvedena z vsemi sekcijami; 

• Predstavili smo se  na sejmu obrtni sejem v Celju z znakom SQ 

• Angažirati smo novinarje za kontinuirano pisanje o kakovosti v reviji Turizem, časniku 
Finance in reviji Kakovost, vključevali smo se v Gospodarski vestnik in Menedžer revijo. 

• Pripravili smo spletno strani za široko javnost; 

• Izdali smo 3 revije Kakovost; 

• Na Konferenco je prišlo 280 udeležencev; 

• Realizirati razliko med stroški in prihodki na Konferenci je bila ca 30.000€. 

• Pojmovnik kakovosti v e-verziji nismo izdali, ker ni bilo možno pridobiti dovoljenja za 
izdajo; 

• Izdan je bil zbornik referatov. 

 
 

ID, PSS 
 
UK, VS, PSS 
ID, VSQ 
ID, P, PSS 
ID, UK,S, PSS 
ID UK, VS, PSS 
ID, UK,VS, PSS 
 
VS, ID, P 
 
 
VS, VPO 

 
 

2.1. Konferenca kakovosti 
2.1.1. Poročilo o Konference kakovosti 

 
V letu 2018 smo izvedli že 27. konferenco kakovosti. Na njej je bilo vključenih 48 referatov v šestih sekcijah. 
Ocena konference je bila v povprečju preko 4. 
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FINANČNI NAČRT  Realizacija 

Konferenca 2018 2017 

Prihodki  45.310 55.880,68 

Odhodki 19.037 22.495,87 

Ostanek  26.273 33.384,81 

 
 
2.2. Revija kakovost in spletna stran 
2.2.1. Poročilo o delu v letu 2018 

V letu 2018 smo izdali tri revije Kakovost. Revija je bila popolnoma prenovljena vsebinsko in dizajnersko. 
 

FINANČNI NAČRT  Realizacija 

Revija Kakovost 2018 2017 

Skupaj stroški z urednikom - 9.697,31 € -7.554,87 

 
 
2.3. Založništvo 
V letu 2019 bomo nadaljevali s prodajo priročnikov, ki jih imamo, na zalogi (372 kom), vendar je povpraševanje že letos bilo precej 
manjše, zato bomo stroškovno mesto povezali stroškovnim mestom Revija.  
 

FINANČNI NAČRT Realizacija 

Založništvo 2018 2017 

Prihodki od prodaje knjig  2.415,56 4.440,95 

Stroški za marketing 2.278,63 2.350,20 

Ostanek 136,93 2.090,75 

 
 
 

1. QM izobraževanje 
 

1.1. QM izobraževanje 
1.1.1. Poročilo o delu QM izobraževanja 

 
V letu 2018 smo izvedli usposabljanje 19. generacije QM izobraževanja. 
Aprila se je začelo izobraževanje 19. generacije - vsak mesec en modul (razen poletje julij, avgust). Končalo se je v septembru.  V 
sodelovanju s Katjo Kraškovic, predstavnico UO za izobraževanje, smo strukturo predavateljev zamenjali tam, kjer je bila povprečna 
ocena pod 4. Celotno organizacijo smo precej spremenili, saj smo v zadnjem modulu zamenjali lokacijo. Vključili smo ponavljanje 
skozi delavnico v zadnjem modulu. 
V  štirih modulih so se za vsako področje zvrstili predavatelji z izkušnjami iz prakse. 
 
Ocena udeležencev priloga 

 
STRATEŠKA USMERITEV 3: 
Odličnost v izobraževanju 
QM, EFQM, druga usposabljanja 
 

 
Nosilci 

 
Realizacija ciljev za leto 2018 

• Promovirali smo QM preko naših e-obvestil 

• Izvedli smo izobraževanje in certificiranje za 9 udeležencev 

• Izvedli smo 3 seminarje  EFQM s preko 30 udeleženci 

• Realizirali smo  pozitiven poslovni rezultat seminarjev 

 
 

ID, UO 
ID, UO 
ID, UO 
ID, UO 
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FINANČNI NAČRT  Realizacija 

QM 
izobraževanje 

2018  2017 

Prihodki  21.236,80 22.100,00 

Stroški predavateljev in ostali stroški 5.041,31 10.572,13 

Ostanek 16.195,49 11.527,87 

 
 
1.2. QM certificiranje 
1.2.1. Poročilo o delu QM certificiranja – dr. Andreja Čufar 

 
V letu 2017 je bila predvidena presoja QM v mesecu avgustu s strani EOQ organizacije, ki pa jo je SZKO odpovedal. Zaradi tega je 
bilo pod vprašajem podeljevanje certifikatov. V letu 2017 zato tudi ni bilo prihodkov iz naslova certificiranja, v letu 2018 pa smo 
lahko izvedli certificiranje za dve generaciji in podaljšav 20 udeležencev. 
 
Prestavljena presoja s strani EOQ je bila izvedena 15.3 2018. Največji poudarek je bil na neodvisnosti postopka certificiranja in 
poteka izobraževanja. Predstavnikom zunanje presoje smo poslali zahtevane dokumente za odpravo neskladnosti. Potrebno pa je 
bilo izvesti še interno presojo in vodstveni pregled, vendar smo na predlog Mojce Kremsar Janžekovič počakali do izvolitve novega 
UO. 
 
Interno presojo smo izvedli septembra s pomočjo članice UO Nataše Gladovič, ki je izpolnjevala pogoje izvedbe. 
Zaradi odstopa Mojce Kremsar Janžekovič iz UO in s področja certificiranja QM, je področje prevzela članica UO dr. Andreja Čufar.  
Zaradi zahtev zunanje presoje smo morali narediti vodstveni pregled in interno presojo (vodstveni pregled smo izvedli na 15. seji 
UO). Zahteva vodstvenega pregleda je bila, da pripravimo pravilnik certificiranja. 
 
S pomočjo dr. Andreje Čufar smo oktobra naredili pravilnik certificiranja. 
Preverjanje 19. generacije je bilo 12. oktobra, že izvedeno skladno z novim pravilnikom. EOQ je takoj po poslanih dokumentih 
oktobra izdala odločbo, da lahko nadaljujemo z izvajanjem certificiranja po shemi »EOQ cos 9000 edition 2015«.  
 
Od EOQ smo prejeli vse certifikate in jih na Konferenci v Portorožu svečano podelili. 
V letu 2018 smo izvedli izobraževanje za 19. generacijo udeležencev in certificiranje dveh generacij QM izobraževanja po shemi 
»EOQ cos 9000 edition 2015«. 
 
Zadovoljstvo zadnje, 19. generacije je bilo z izvedbo izobraževanja in certificiranjem boljše, odzivi so bili zelo dobri, saj je postopek 
tekel umirjeno, tekoče in usmerjeno na udeležence. 
Leto 2018 je bilo na področju izobraževanja za QM prelomno, saj smo vsebinsko in organizacijsko izboljšali potek izobraževanja, 
certificiranje je že potekalo po novem pravilniku, kar je pri udeležencih vzbudilo večje zaupanje v postopek. Komisija izbrana za 
certificiranje je bila svoje delo opravila skladno z zahtevami standarda in pravilnika. 
 
Ocene udeležencev za področje certificiranja. 
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FINANČNI NAČRT  Relizacija 

QM 
certificiranje 

2018 2017 

Prihodki  12.210,00 300 

Stroški komisije in ostali stroški 4.405,59 3.272,56 

Ostanek 7.804,41 -2.972,56 

 
 
1.3. Izobraževanje  
1.3.1. Poročilo o delu EFQM  

 
V letu 2018 smo izvedli eno usposabljanje EAT za usposabljanje notranjih ocenjevalcev, eno usposabljanje za  QAU, eno 
usposabljanje za razsodnike in eno za primer dobrih praks. 
 
Ocene vseh izobraževanj so v prilogi. 
 

FINANČNI NAČRT  Realizacija 

EFQM 2018 2017 

Prihodki  15.546,00 4.480,00 

Stroški predavateljev in licence 11.521,11 3.254,31 

Ostanek 4.024,89 1.225,69 

 
 
 
 

 
STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Odličnost v prenosu znanja 
Svetovalci za pridobitev znaka SQ 
 

 
Nosilci 

 
 
 

 
STRATEŠKA USMERITEV 5: 
Odličnost v strateškem svetovanju 
 

 
Nosilci 

 
Realizacija ciljev: 

• Sodelovali smo preko vključevanja našega predsednika na srečanjih FOV Novo mesto, PTZ, FOV 
Kranj,  

• Aktivno smo sodelovati pri dogodkih GZS – predsednik je bil govornik na naši Konferenci, BSH so se 
vključili v naše združenje, Združenje menedžer je vključilo tematiko EFQM v svoje delovanje 

• Organizirali smo okroglo mizo na temo izzivov v zdravstvu, predsednik se vključuje v združenja GZS 

 
 

P, VS, UO, PSS 
UO, P, ID, PSS, VS 
UO, P, ID, PSS, VS 
P, ID, UO, PSS 
PSS, P, ID, VS 
 

 
 

5. Strokovni svet – predsednik  prof. dr. Borut Rusjan 
 

5.1. Poročilo o delu 2018 
 
Na ustanovnem srečanju smo predlagali dve novi sekciji, ki sta začeli z delom v letu 2018 
Strokovni svet je predlagal člane uredniškega odbora revije in programskega odbora konference. Predsednik SS je sodeloval pri 
pripravi, promoviranju in analizi konference. 
 
 
5.2.   Poročilo o sodelovanju z EOQ – dr Milena Alič 
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V letu 2018 je bila za sodelovanje z EOQ imenovana Milena Alič, ki je pregledala pogodbeni odnos z EOQ. 
 
 

 
STRATEŠKA USMERITEV 6: 
Odličnost v ocenjevanju in podeljevanju priznanj 
SQ 
 

 
OO član UO/ 
sekretariat 

 Realizacija ciljev za leto 2018 

• Organizirali smo 3 srečanja sekcij svetovalcev za delovanje SQ znaka  

• Razvijali smo znanja sodelavcev  glede na trende in Poslovno odličnost pri delovanju SQ znaka, 
usposabljanje za EAT naše svetovalce; 

• Vključevali smo se na ostala področja delovanja, naredili predstavitev na Konferenci 2018, ter 
vključili referat v živilsko sekcijo. 

• Pridobili smo 3 nove sodelavce za sodelovanje 

• V letu 2018 smo namensko namenili najmanj 10% za promocijo SQ  

• Realizirali smo pojavljanje v vsaki reviji Kakovost, 3 krat v časniku Finance, v reviji Turizem. 

• Nagovorili smo bivše nosilce znaka SQ za sodelovanje; 

• Sodelovanje za podeljevanje znakov SQ z obrtno zbornico poteka; 

• Sodelovanje z Agencijo SPIRIT je v dogovorih; 

• Dvigovanje strokovnega nivoja kompetenc sodelavcev programa znak SQ poteka na višjem nivoju 
skladno z novim pravilnikom; 

• Kriterije za SQ znak za enostavna mikro podjejta še delamo; 

• Izvedli smo predstavitev na MOS v Celju; 

• Sodelovali na Konferenci kakovosti 2018 z referatom na temo turizma. 
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6. SQ Slovenska kakovost 
 
6.1. Poročilo o delu 2018 
 
Znamko znak SQ imamo registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod registrsko številko 9182404. 
Razvili smo lastne postopke za preverjanje slovenskega deleža in elementov kakovosti, ki so vključeni v postopek presoje za 
pridobitev znaka SQ. Dokumentacijo in postopke je prepoznala tudi Evropska organizacija za kakovost EOQ, katere član je tudi SZKO 
in zato je znak SQ priznan tudi na evropskem nivoju. 
V mesecu januarju 2018, je bil izdelan nov interni akt, ki je podlaga za izvajanje vseh aktivnosti programa znaka SQ. Na UO je bil dne 
6.2.2018 potrjen. 
 
Vsi sodelavci so v letu 2018 opravili usposabljanje za ocenjevalce evropskega modela poslovne odličnosti. V letu 2019, bodo v 
merila in kriterije za pridobitev znaka SQ vključene tudi nekatere zahteve evropskega modela poslovne odličnosti EFQM. 
V obdobju od 6.2.2018 do 23.11.2018, so bile za sodelavce na programu znaka organizirane in realizirane tri kalibracije. 
Preko pisarne SZKO, se uradno pošlje dopis vsem organizacijam v zvezi z neupravičeno rabo znaka SQ.  
Na sestankih smo predlagali  priporočila za izboljšano delovanje, hitrejše ukrepanje in kakovostno izvedbo. Pridobili smo tudi nove 
sodelavce za delo na podeljevanju znakov. 
 
Promocija v letu 2018 

• Sodelovanje z mediji (Finance) 
• Spletna stran SZKO, revija Kakovost 
• Novice, vključevanje v ponudbo SZKO 
• Sodelovanje na konferenci SZKO, podelitev nagrad 
• Sodelovanje na Celjskem obrtnem sejmu 
• Sodelovanje z OZS in GZS 
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FINANČNI NAČRT   Realizacija 

SQ 2018 2017 

Stroški izvajanja 41.940,82 69.107,00 

Stroški 34.353,15 38.537,26 

Ostanek 7.587,67 30.569,74 

 
V letu 2018 so bili stroški večji, saj smo imeli veliko stroškov zaradi popustov strankam, ki so že plačali Jožetu Vončini, pa tudi za 
potne stroške našim sodelavcem, ki so imeli dodatne poti. 
 

 
 
7. Pisarna in organi SZKO 

7.1. Pisarna 
 
V letu 2018 smo izvedli redni in volilni občni zbor. Izvoljenih je bilo 6 novih članov UO, med letom je Mojca Kremsar odstopila, 
zamenjal jo je kandidat z največ glasov na volitvah, to je bil Matej Klasinc. 
 
Upravna enota je dala vrsto pripomb na statut, ki je bil na občnem zboru sprejet, smo ga dokončno uskladili in bo dokončno sprejet 
na občnem zboru 2019. Ključna vsebinska sprememba je bila, da je drugostopenjski organ v primerih disciplinskih postopkov lahko 
le Občni zbor ter da nagrade ni možno izplačevati, temveč le plačilo za delo.  
 
Pisarna je v letu 2018 v roku odposlala račune, opomine in redno plačevala vse obveznosti. 
Redno smo pošiljali opomine, ter sproti obveščala člane o delu Združenja. 
 
 

FINANČNI NAČRT  Realizacija 

Skupni stroški 2018 2017 

Delovanje pisarne SZKO  83.126 

Sodelovanje za EOQ   

Tržno komuniciranje   0 

Letno - sekretar  0 

Zaposleni izvršni direktor  36.000 € 

Skupaj stroški 101.157,09 121.523€ 

 
V delovanje pisarne so vključeni stroški najema in računovodstva, pogostitev, in drugih stroškov delovanja pisarne. 
 
 
 
 

 
STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Odličnost poslovanja 
Splošno 
 

Pisarna  in vsi 
voljeni člani 

 
Realizacija ciljev za leto 2018 

• Izvedli smo anketo glede posameznih izobraževanj, revije in Konference 

• Povečali smo učinkovitost, saj se je število dogodkov povečalo za več kot 1 krat 

• Skrbeli smo za pozitivni denarni tok 

• Poslovanje smo spremljali preko stroškovnih mest 

• Zmanjšali smo zapadle terjatve  

• Računi so bili izdani do konca januarja 
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Skupaj planirani ostanki po stroškovnih mestih 
 

FINANČNI NAČRT  Realizacija ostankov 

Stroškovno mesto 2018 2017 

Članarina  53.864,55 44.920,00 

SQ znak 7.587,67 30.569,74 

Konferenca 26.273,00 33.385,02 

EFQM 4.024,89 1.225,69 

QM Izobraževanje 16.195,49 11.527,87 

Certificiranje QM 7.804,41 -2.972,56 

Revija  -9.697,31 -7.554,87 

Založništvo 136,93 2.090,75 

Prispevek  stroškovnih mest za pokrivanje skupnih 
stroškov 

106.189,63 114.981,2 

 
 
7.2. Delovanje organov Združenja 
 

7.2.1. Občni zbor 
 
Izvedli smo dva občna zbora, redni in izredni volilni občni zbor. Na občnem zboru smo izvolili manjkajoče člane UO (6 novih 
članov):  

• Katja Kraškovic 

• Marta Svoljšak 

• Alenka Burnik 

• Andreja Čufar 

• Nataša Gladovič 

• Judita Rigler 
 
Med letom je odstopila Mojca Kremsar Janžekovič, ki jo je zamenjal Matej Klasinc, ki je imel  na volitvah naslednji največje 
število glasov. 
 

7.2.2.Upravni odbor 
 
Izvedenih je bilo 8 sej Upravnega odbora od tega, 4 redne seje in 4 korespondenčne. 
Člani UO so si razdelili naloge skladno s statutom. 
Članica UO Nataša Gladovič se je aktivno vključila v interno presojo in vodstveni pregled za presojo QM, Andreja Čufar je prevzela 
področje certificiranja, pripravila je pravilnik o delovanju komisije certificiranja, Mirko Stopar je aktivno sodeloval v sekcijah za 
zdravstvo, vodil okrogle mize, sodeloval v programskem odboru Konference. Katja Kraškovic je sodelovala pri prenovi revije, 
programskem odboru in prenovi spletne strani, Marta Svoljšak sodeluje pri sekciji za energetiko, vključena je bila v članek za 
Finance, Alenka Burnik je sodelovala pri predlogu statuta. 
V izvajanju je sklep glede zadolžitev Mateja Klasinca in Katje Kraškovic: Predstavitev projekta Pregled področja priznanj in potrdil o 
kakovosti in odličnosti. 
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Legenda: N – nosilec, S – sodelujoči, PO – pravna oseba, FO – fizična oseba, SME – mala podjetja, SQ – Slovenska kakovost 
 

Člani UO 
Zadovoljstvo 
članov 

Promocija 
kakovosti 
in 
odličnosti 

Izobraževanje 
in 
usposabljanje 

Prenos 
znanja 

Strateško 
svetovanje 

Ocenjevanje 
in 
podeljevanje 
priznanj 

Poslovanje 
SZKO 

Sodelovanje 
z javnim 
sektorjem 

Sodelovanje z 
gospodarstvom 

Razvoj 
sekcij 

Katja 
Kraškovic 

 N – PO, 
FO 

N    S    

Marta 
Svoljšak 

PO-N   N  S-PO     

Nataša 
Gladovič 

    N    N - PO S 

Judita 
Rigler 

N- SQ     N-SQ   N- SME  

Andreja 
Čufar 

 S-PO    QM-N  S  S 

Alenka 
Burnik 

 N-JU      N  S 

 Matej 
Klasinc 

          

Mirko 
Stopar 

    S  N S   

Marko 
Lotrič 

    S     N 

 
7.2.3. Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor je imel 5 sej od tega 2 korespondenčni. 
 

7.2.4. Moralnoetična komisija - MEK 
 
Člani MEK se sestali 4 krat. Zaključili so obravnave dveh postopkov ter poročali o svojem delu na rednem občnem zboru 2018. 
 
8. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev za leto 2018 
 
Glede na bilančne rezultate je po stroškovnih mestih stanje delovanja SZKO: 
  

Analitika Naziv analitike Prihodki Odhodki Rezultat 

001 SPLOŠNO 7.712,00 101.157,09 -93.445,09 

002 KONFERENCA 45.310,00 19.037,00 26.273,00 

003 REVIJA KAKOVOST 230,00 9.927,31 -9.697,31 

004 ZALOŽNIŠTVO 2.415,56 2.278,63 136,93 

005 USPOSABLJANJE QM 21.236,80 5.041,31 16.195,49 

0051 CERTIFICIRANJE QM 12.210,00 4.405,59 7.804,41 

006 ČLANARINE FO 24.114,55 0,00 24.114,55 

007 ČLANARINE PO 29.750,00 0,00 29.750,00 

008 SQ znak 41.940,82 34.353,15 7.587,67 

009 EFQM 15.546,00 11.521,11 4.024,89 

  SKUPAJ 200.465,73 187.721,19 12.744,54 

      odpisi terjatev -4.353,24 

      izvensodna poravnava -5.002,00 

      ostali odhodki -234,87 

      PRESEŽEK PRIHODKOV 2018 3.154,43 
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8.1. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 

Računovodski izkazi Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (v nadaljevanju združenje) so sestavljeni na osnovi Zakona o 
društvih, Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 
(Standard 33 – Računovodske rešitve v društvih ). 

 
8.2. Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. 
Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, nevračljive dajatve, neposredni stroški usposobitve ter ocena 
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju 
dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva. 
Združenje v letu 2018 ni imelo investicij v opremo. 
 

8.3. Zaloge 
Združenje ne izkazuje zalog. 
 

8.4. Kratkoročne poslovne terjatve 
Terjatve se praviloma merijo po odplačni vrednosti. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.  
Združenje oblikuje popravek vrednosti terjatev za dvomljive in sporne. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje enkrat na leto na 
podlagi presojanja posameznih terjatev pred sestavitvijo letnega obračuna.  
V letu 2018 je Združenje odpisalo za 4.353,24 EUR spornih terjatev iz preteklih let. 
 

8.5. Denarna sredstva 
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
 

8.6. Kratkoročne poslovne obveznosti 
Obveznosti združenja predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za plače in obveznosti za davke. 
 

8.7. Časovne razmejitve 
Aktivne časovne razmejitve in pasivne časovne razmejitve se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznajo, če se sme 
predpostavljati, da bodo v času, za katerega so oblikovane, zares nastali takšni prihodki in stroški oziroma odhodki. 
Združenje ima na dan 31.12.2018 oblikovane pasivne časovne razmejitve za avtorske pogodbe v znesku 7.362,70 EUR. 
 

8.8. Prihodki 2018 
 
Prodaja blaga in storitev  146.866,97 EUR 
Članarine   
Pravne osebe  29.750,00 EUR 
Fizične osebe 23.849,00 EUR 
 

8.9. Presežek prihodkov 
 
Združenje na dan 31.12.2018 izkazuje presežek prihodkov pred davki v višini 3.154,43 EUR. 
 
 
Poročilo pripravila mag. Barbara Gunčar v sodelovanju z računovodskim servisom Infinia d.o.o. 
 
 
 
 
 


