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Pismo predsednika SZKO članom in članicam: 
 

SZKO Slovensko združenje za kakovost in odličnost v času izrednih razmer 
 
 
Drage članice in člani, 
 
Živimo v času velikih sprememb. Zgodile so se nepričakovano in glasno posegle v naš vsakdan, 
dosedanja prepričanja ter odnose. Z enim prstom so pokazale na vso človekovo ranljivost, šibkost, 
aroganco, neznanje, medsebojno odvisnost, da o ekonomski (ne)stabilnosti niti ne govorimo. 
Kakovostniki imamo v tem pogledu prednost, saj se z našo neomajno vero v Kakovost, poglobljenim 
razmišljanjem in vestnim delovanjem, vselej spontano zavedamo vpliva dejavnikov ali posledic 
neodgovornosti ter nuje po konstantnem stremljenju in prizadevanju za najboljše. Ko vse poteka bolj 
ali manj ''normalno'', se običajno ukvarjamo s tem, zakaj nismo in kako bi lahko bili bolj slišani – 
seveda za skupno dobro.  
 

No, prav ta ''slišanost'' je sedaj še bolj pomembna kot kdaj koli prej. 
        
Naše poslanstvo promoviranja in udejanjanja kulture kakovosti v širšem okolju je ob oblikovanju 
novega ključno. 
Ohranjanje naše vizije biti prepoznaven in zaupanja vreden partner odločilno.  
Naše vrednote odličnosti, soustvarjanja, spoštovanja, poštenosti in inovativnosti pa se ob tem v celoti 
skladajo z novimi pogledi, ki se jih svet uči na hitro in v neprijetnih razmerah. 
 
Kot predsednik SZKO vas zato želim nagovoriti k maksimalni povezanosti, enotnosti, sodelovanju in 

pomoči združenju. 
 
Svet se v nov dan prebuja z novimi očmi, ki so veliko bolj čiste, ponižne, iskrene in dobrohotne. Po 
brezglavem hitenju in nesmiselnem norenju se je bil prisiljen ustaviti. In stop je sedaj ukaz! Ki pa je tu 
z namenom razsvetlitve. Pričenja ceniti fizični stik namesto klepeta prek socialnih omrežij. Sprašuje 
se, kakšno dediščino želi zapustiti današnjemu otroku. Vzame si čas za pogled med zvezde, spet sliši 
ptice, občuti piš vetra na obrazu in opazi vonj trave. Tehnologiji je hvaležen zaradi uporabnosti in ne 
več ''modne muhe''. Zna se vprašati, kaj je res pomembno in odgovor najde med preprostim. Z 
zdravim razumom!  
Moralo se je prelomiti, ustaviti, prestrašiti, da smo se zavedli, kako nismo dobro. Nihče od nas. 
Gorela so zemljina pljuča, se topili ledeniki, se pod smetmi utapljalo celotno površje, se krhala 
zaupanja, povečevale razlike med razvitim in manj razvitim, revnim in bogatim… pa je bilo lažje 
misliti, da nismo del tega… Temelji so se zrušili pod težo naše razvajenosti in želja brez smisla. Ne 
moremo biti zdravi v nezdravem okolju. Mogočno in nepredstavljivo orodje je bilo uporabljeno… da 
smo lahko vsi hkrati naenkrat opustili egoizem. Sila, ki bo ponovno vzpostavila ravnotežja. Če se 
bomo le res ustavili, utihnili in prisluhnili. Ni potreben strah, ampak vprašanje, kaj se moramo 
naučiti...   
 

Sedaj je čas za praktično, konkretno, nesebično, majhno ali veliko pomoč. 
 
Pokažimo, da smo kakovostniki lahko referenca. Ustvarimo mrežo in se učimo drug od drugega. Ne 
sodimo, ne kritizirajmo, ne ugotavljajmo za nazaj, kako bi morali pa nismo, ampak samo prispevajmo. 
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Povejmo, kaj smo dobrega storili. Naša platforma naj bo referenca za kakovost v tem prostoru. Naše 
storitve pa prava pomoč. Začnimo s tem, kar že imamo, ampak to nadgradimo in po potrebi 
preoblikujmo. Imamo ideje, imamo želje in imamo rešitve, kako od tu naprej, ampak brez vseh vas ne 
gre. Zato:  
 

Sporočite nam svoje ideje. Sporočite nam svoje želje. Sporočite nam svoje rešitve. 
Moj ali Janin mail sta vam vedno na voljo. 

 
Naše obveznosti in odgovornosti so obojestranske. 

Da bo na koncu vse to eno ogromno in najboljše možno darilo. 
 

Iskrena hvala vsem, ker ostajate z nami, soustvarjate in živite Kakovost! 
 
 
 
 
Lep pozdrav,  
 
    

Marko Lotrič, predsednik SZKO 
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