
kakovost 2120 znak sq

perativne spremembe so potrebne zaradi optimizacije 

izvedbe celotnega postopka. Vsebinske spremembe 

pa zaradi pridobivanja natančneje usmerjenih podatkov, ki bodo 

strokovnim sodelavcem pri izvedbi postopka dali celovito infor-

macijo za razumevanje koncepta in značilnosti delovanja preso-

jane organizacije ali s. p.-ja. Prav tako so vsebinske spremem-

be pri izvedbi postopka nujno potrebne tudi zaradi pridobitve 

večjega deleža relevantnih podatkov, ki temeljijo z makro- ali 

mikrodelovanja organizacije, specifičnih s. p.-jev, panoge delo-

vanja, različnih omejitev pri delovanju organizacije, značilnosti 

kupcev ali uporabnikov storitev, značilnosti trga itd.

NOVOSTI PRI PRIDOBIVANJU ZNAKA SQ 

Vsi, ki bodo želeli pristopiti k postopku pridobitve certifikata zna-

ka SQ, jim po novem ne treba več izpolnjevati prijavnice, temveč 

vlogo, ki bo tudi spremenjena. Pri postopku za pridobitev znaka 

SQ bodo spremembe predvsem na naslednjih področjih:

• SVK – Ocena sistema vodenja kakovosti. Uporabljal se bo 

vprašalnik s 30 kriteriji, ki zadostno zajamejo presojana področja.

• POP – Poročilo o presoji ob pridobitvi ali podaljšanju znaka 

SQ. Uporabljala se bosta dva obrazca ločeno – za pridobitev 

in za podaljšanje, ker se v postopkih razlikujeta. Pri podaljšanju 

bo poudarek na presoji, na kateri se prvenstveno ugotavlja 

pri mernost izvedenih ukrepov na podlagi izvedene prejšnje 

presoje poleg ostalih ugotovljenih sprememb.

• Pri izpolnjevanju zahtev bo po novem presojevalec potrebno 

dokumentacijo pregledal in jo evidentiral kot dokaz. Ne bo pa 

treba dokumentacije shranjevati kot priloge.

• Pogodba se bo izdelala ob pridobitvi novega uporabnika, za 

podaljšanje se bo podpisal aneks k že obstoječi pogodbi. 

Revitalizacija znaka SQ
Glede programa SQ trenutno poteka revitalizacija izvedbe 
celotnega postopka za pridobitev certifikata omenjenega znaka. 
Postopek bo spremenjen operativno in vsebinsko.
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Obstaja še mnogo različnih možnos-

ti glede dodane in uporabne vrednosti 

povratnih informacij. Omeniti moram dva 

ključna dejavnika: 

• slovensko poreklo kot garancijo in 

zaupanje v kakovost, 

• vključevanje zahtev modela EFQM v 

kriterije za pridobitev znaka SQ. 

S povezavo obeh dejavnikov bomo dobili 

nov koncept za povratne informacije no-

silcem znaka SQ. Te bodo tako vključevale 

veliko bolj vsebinske in natančnejše infor-

macije. S tem bodo nosilci znakov dobi-

li izboljšano povratno informacijo, ki bo 

kot takšna zagotavljala še večjo dodano 

vrednost za organizacijo.  

DIFERENCIACIJA ZNAKA SQ

Že v preteklosti so se pojavljale različne 

ideje za diferenciacijo v programu znaka 

SQ. Glede na portfelj trenutnih uporab-

nikov certifikata so možnosti naslednje:

• validacija SQ v zdravstvu;

• razviti znak SQ za gostinstvo;

• razviti nov znak SQ za enostavna 

mikropodjejta.

Združenje mora biti tudi aktivno in nago-

voriti vse pravne subjekte ter naše člane za 

pridobitev znaka. Vse dobitnike znaka pa 

vključiti v članstvo SZKO kot fizične osebe.

Želimo imeti znak, ki bi omogočal 

našim strankam biti prodoren v last-

ni panogi, z inovativnimi produkti, v teh-

nologiji, zadovoljstvu zaposlenih in strank, 

z dobro finančno močjo. Organizacije in 

s. p.-ji z našo znamko so lahko čisto na-

vadna podjetja. Znak bo znamka, ki jih bo 

dvignil in ga bodo organizacije želele ime-

ti. Tako organizacijam pomagamo postati 

vodilne na področju.

Alen Gril  

je lani v okviru Slovenskega 

združenja za kakovost in 

odličnost prevzel vodenje 

podeljevanja znaka SQ, ki 

temelji na merjenju pristnosti 

deleža slovenskega porekla.

• Pravilna uporaba znaka SQ; SZKO kot 

lastnik znaka bo moral zavarovati pravil-

no uporabo znaka ter znak zavarovati 

tudi kot intelektualno lastnino. Glede na 

stanje uporabnosti bo treba določiti jas-

no in točno definicijo tudi s sankcijami, 

da je po preteku veljavnosti uporabnik 

dolžan promocijo znaka SQ odstraniti iz 

vseh medijev, v katerih izvaja oz. se pro-

movira kot uporabnik znaka SQ. 

STRATEGIJA DELOVANJA 

Ključno je, da revitalizacija poteka tudi pri 

opredeljevanju nove strategije delovanja 

znaka SQ. Za leto 2020 se definirajo ope-

rativni cilji, povezave za delovanje prek 

zbornic, ministrstev in Javne agencije 

SPIRIT. Možnosti so tudi na področju vno-

sa podeljevanja med strateške usmeritve 

in strategijo priprave nagrade po modelu 

EFQM.

FINANČNA VLAGANJA

SZKO mora zagotoviti nujno potrebna ter 

zadostna finančna sredstva za vlaganje v:

• dolgoročni razvoj; 

• digitalizacijo celotnega programa – 

izdelava aplikacije; postopki se izvajajo 

Kot pravim, sodelavci so strokovnjaki z ra-

zličnih področij vodenja in obvladovanja 

kakovosti. 

Kot licenciran ocenjevalec evropskega 

modela poslovne odličnosti EFQM omen-

jeni model prepoznavam kot izvrstno 

orodje, ki na osnovi ustreznih pristopov 

in rezultatov zagotavlja delovanje organi-

zacije na bistveno višji ravni ter zagotav-

lja boljše poslovne in finančne rezultate. 

Posledično je tudi bistveno lažje narediti 

odmik od konkurence ter tako dosegati 

konkurenčno prednost na trgu. Kakovost 

izdelkov in storitev tako tu ni vprašanje.   

Priložnosti za izboljšave pri sodelavcih 

so tako nadgrajevanje njihovih znanj 

vodenja in obvladovanja kakovosti z 

znanji evropskega modela poslovne 

odličnosti EFQM, predvsem za namen na-

tančnejšega konceptualnega poznavanja 

delovanja organizacije. To bo še posebej 

pomembno, ko bomo postopoma začeli 

vključevati zahteve modela EFQM v kri-

terije za pridobitev znaka SQ.  

PREDNOSTI POROČIL,  

KI JIH DOBIJO KOT POVRATNE 

INFORMACIJE NOSILCI ZNAKA SQ

v tiskani obliki, ker ne obstaja aplikaci-

ja (z IT-strokovnjakom smo razvili testno 

aplikacijo, pridobili smo predračun za 

nabavo);

• marketing;

• trženje – kadrovska zasedba; skladno 

s Pravilnikom za pogoje pridobivanja 

in podeljevanja znaka SQ plačati eki-

po tržnikov za izvedbo B2B direktne 

prodaje na trgu;

• prodajo pravnim subjektom. 

PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE  

NA OSNOVI MODELA EFQM

Odlična priložnost za izboljšave pri revi-

talizaciji postopka za pridobitev certifika-

ta znaka SQ je tudi vključevanje nekaterih 

vsebinskih izhodišč ter zahtev evropske-

ga modela poslovne odličnosti EFQM v 

merila in kriterije za pridobitev znaka SQ. 

Z znakom SQ želimo 
podjetjem pomagati 
biti prodoren v lastni 

panogi, zato ga nenehno 
nadgrajujemo.


