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Ljubezen je gorivo
napredka
Z inovativnostjo
in odgovornostjo
do posameznika,
dela in okolja
ustvarjamo
prihodnost.

Uspehi nas hranijo, dvigajo v višave in istočasno puščajo izpraznjene. Komaj dosežemo enega, že hitimo k doseganju drugega. Levitev iz enega stanja v drugo je hipna. Na neki
način vsi nihamo – enkrat smo vsi evforični, spet drugič na tleh
in polni strahov. Kadar imamo v mislih izjemne osebnosti, posameznike, katerih dosežki in presežki so izstopajoči, potem je
razkorak še večji, žrtve še krutejše. A skušajmo odstraniti še
eno tančico in se vprašati, kaj je tisto, kar povezuje, tvori most
med temi stanji in trajno skrbi, da se dvomi spreobrnejo v triumf. Je to želja po rasti? Strast? Pogum? Zavedanje lastne minljivosti? Ljubezen?
Zagotovo - ljubezen. V srcu, ki je polno zanosa, v žarečih
očeh, v brezmejnem pogumu in v polni predanosti se rojevajo največje zgodbe uspeha. Seveda, uspeh se pogosto zgodi tudi na drugi strani, pri ljudeh, ki okolje razumejo kot areno,
ne skupnost, pri ljudeh, ki so iskrene ljubezni lačni. V obeh
primerih je gorivo napredka ljubezen, bodisi uslišana in živeta bodisi neuslišano hrepenenje po njej. A čas je tisti, ki poda
pravi odgovor na to, kateri izvor je dolgoročno gledano boljši.
Več kot deset let sem se kalila na področju komunikacije in
piara, najbolj intenzivno pod okriljem Združenja Manager in
IEDC – Poslovne šole Bled. Trdim lahko, da vselej, ko je v
ozadju poslovnih iniciativ pragmatična preračunljivost, te kmalu tonejo v pozabo, in vselej, ko jih poganja resnična srčna zavezanost, se te dvignejo v višave in pišejo v večnost. Pogosto
opazujem, kako se ljubezen v vseh svojih obrazih manifestira v
poslovnem svetu. Vez med piarovcem in naročnikom, denimo,
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mora biti tesna, saj več kot je zaupanja, lažje se poistovetimo
z razmišljanjem naročnika, bolj postajajta eno v smislu interpretacije biti, bolj izostreno je ključno sporočilo, boljši so rezultati. Tako v sebi in drugih vzbudimo drugačno senzibilnost, do
katere sicer nimamo dostopa. Navdih pa, kot vemo, se zgodi
ali tudi ne. Bolj kot se prepustiš izzivu, bolj si spontan, manj si
obremenjen s končnim rezultatom, in to je včasih pravi blagoslov. A po drugi strani je ultimativna ustvarjalna neodvisnost
ideal, zato je prav, da jo krotimo z odgovornim odnosom do
okolja in zahtevami realnosti. Skrajnosti niso priporočljive. Se
celo nevarne. Poznam ljudi, ki so svoje sanje zamenjali za višje plače, in takšne, ki menijo, da bodo za slednje prodali svoje boemske duše. Denar? Ni vzrok kreativnega ustvarjanja, je
zgolj posledica. Velik čar je v tem, da se v teh vrtincih najdemo, morda še večji, da se izgubimo. Za slednje je potrebno
veliko poguma. Brez poguma pa, kot vemo vsi, ni premikov.
Ni napredka.
Tudi letošnja letna konferenca SZKO bo udeležence popeljala
na pot raziskovanja povezav med inovativnostjo, kakovostjo,
sodelovanjem in rastjo. Kako v podjetjih ustvariti vzpodbudno
kulturo, da se bodo zmagovalne ideje prerivale med seboj, da
bodo vsi zaposleni nosilci inovacij, kako ustvariti ljubeče in varno okolje, kako negovati načela odličnosti in kakovosti? Kako,
če ne z ljubeznijo!
Resnično lepoto vidimo samo, če je imamo v sebi. Zato je
odgovornost vsakega izmed nas, da iščemo in negujemo vire
notranjega ognja.

4

vsebina

kakovost

UVODNIK
3

Ljubezen je gorivo napredka

MATJAŽ LEMUT, TILIA ESTATE – HIŠA PINOTOV
19

BESEDE PREDSEDNIKA
6

Kakovost in odličnost
NA KRATKO

8

Zbrani utrinki o delovanju združenja
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pomembnosti na najvišjih mestih, naj bo to kakovost
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Kako o prihajajoči konferenci razmišljata Aleš Brglez,
predsednik programskega odbora konference,
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Ne gre le za kakovost, temveč
za razlikovanje od standardnega
Kako o znaku SQ razmišljajo novi prejemniki –
podjetje Vse za dom, Mesarstvo Blatnik in
LOTRIČ Meroslovje.
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besede predsednika

Kakovost in odličnost

Marko Lotrič
predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

akovost in odličnost sta besedi, ki že s samim mestom v imenu našega združenja zaznamujeta naše
poslanstvo. Kako ju doseči, ostaja odprto vprašanje. Ponuja se
več možnih poti, a tiste res prave ne moremo prehoditi sami.
Tako hodita povezovanje in sodelovanje z roko v roki s kakovostjo in odličnostjo.
Naslednja, če ne celo prva asociacija, je rast in z njo skrb, kako
jo obvladati. Iz knjige Skrivno življenje dreves avtorja Petra
Wohllebna izhaja teorija, da drevesni starši po koreninskem
sistemu svojim potomcem dovajajo potrebne hranilne snovi in
skrbijo, da ti ne zrastejo prehitro. Saj prehitra rast ne ustvari
dovolj močnega koreninskega sistema ter posledično drevesa. Dokazano je, da počasna rast v mladosti pogojuje kontinuiteto. Ter tudi, da se drevesa v gozdu ne obnašajo kot individualisti, ampak so predvsem skupnostna bitja. Povezana v
omrežja si delijo vire in krepijo svoj obstoj.
Tako moramo tudi mi upoštevati vse člane omrežja – združenja in preostale deležnike. Spoznati moramo drug drugega
ter svoje delo, razumeti vzgibe in motivacijo, ki nas žene naprej, ter prepoznati vpliv svojih dejanj na celoto. Le tako lah-

ko razvijemo medsebojno spoštovanje, ki je temelj uspešnega
sodelovanja in povezovanja.
Postati del celote običajno zahteva pogled zunaj samega
sebe, večjo podjetnost, pogum, širšo odgovornost ter odprt
um in ne le razum. Z upoštevanjem slednjega smo pripravljeni
na trenutek, ko pospešena rast postane nuja. Prihajajo namreč
nove tehnologije, pojavljajo se nova delovna mesta, naš uspeh pa je bolj kot kadar koli odvisen prav od medsebojnega
razumevanja in sodelovanja.
Za to je potrebno znanje – tako novo, ki ga prinašajo mlaj
še generacije, kot dragocene izkušnje. Odgovore iščimo v
medgeneracijskem sodelovanju, vključenosti obeh spolov in
razumevanju kulturnih razlik. A hkrati se zavedajmo, da smo
kljub enotnemu cilju ekipa, ki potrebuje za svoje delovanje različne prijeme oziroma povedano drugače – različne poti.
Tako se vrnemo na začetek. Katera pot je tista prava? Odgo
vor je enostaven – tista, na kateri se srečamo. Tako rastemo
skupaj – seveda s kakovostjo in odličnostjo, kar je tema letošnje konference SZKO.

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO)
povezuje in navdihuje več kot 600 članic in članov. 27 let
promoviramo in udejanjamo kulturo kakovosti in odličnosti.
Kot člani vodilnih svetovnih združenj za kakovost – EFQM, EOW
in ASQ - smo stičišče najboljših mednarodnih praks.
Smo prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno
prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.
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Okrepili smo znanja 12 ocenjevalcev
za podelitev nagrade PRSPO – QAU

Četrti sestanek sekcije za zdravstvo
pod vodstvom prof. Sergeja Hojkerja
Sredi junija se je letos četrtič sestala Sekcija za kakovost v zdravstvu.
Rdeča nit je bila obravnava odklonov
pri obravnavi pacientov, kultura varnosti
v zdravstvu in definiranje vsebin programa letošnje konference SZKO, ki
bo 8. in 9. novembra v Portorožu. Prim.
Dušica Pleterski Rigler, dr. med., je v
predavanju z naslovom »Kultura varno-

sti v zdravstvu« predstavila stanje in aktivnosti, ki potekajo v okviru UKC Ljubljana. V zadnjih letih namreč sodeluje
pri uvajanju varnostne kulture v zdravstveno oskrbo, ta zagotavlja višjo varnost
v postopkih diagnostike in zdravljenja
za paciente in za zdravstvene delavce.
Na temo programa 27. letne konfe
rence SZKO so bile opredeljene tri no

silne teme, in sicer tesno sodelovanje z
ministrstvom za zdravstvo, medicinskih
zbornic (Zdravniška zbornica Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije
– Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije …) ter osvetlitev dobrih praks
posameznih zdravstvenih ustanov v Sloveniji.

Sekcija za energetiko na obisku
pri Elektru Ljubljana in GEN energiji
Sekcija za energetiko se je 11. septembra
sestala v prostorih Elektra Ljubljana in
12. oktobra na GEN energiji. Gregor Kita,
vodja sistemov kakovosti pri Elektru Ljubljana, je zbranim predstavil, na kakšne
načine je Elektro Ljubljana predan kakovosti, svoj referat o analizi delovanja modelov
v energetski družbi pa bo Kita predstavil

tudi na letni konferenci SZKO. Aleš Buršič
z GEN energije pa je članom sekcije predstavil Svet energije – interaktivni multimedijski center, ki so ga ustanovili leta 2011.
Center obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike.
Podaja celovite in strokovno utemeljene
informacije o pomenu energije in njene

rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah
proizvodnje električne energije ter njenih
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidi
kih. Hkrati spodbuja razumevanje vloge
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe
energije in trajnostne proizvodnje električne energije pri odgovornem odločanju
o energetski prihodnosti.

SZKO je sodeloval na sejmu MOS 2018
Na 51. sejmu MOS 2018, ki je potekal
septembra v Celju, je bil bogat sejemski
in spremljajoč program. Predstavilo se je
več kot 900 neposrednih in skoraj 1500
zastopanih razstavljavcev iz 30 držav,
udeležilo pa se ga je več kot 100.000 ci
ljno usmerjenih obiskovalcev.
Med partnerskimi organizacijami letošnjega MOS-a je bil tudi SZKO. Pod sloganom
»Gospodarstvo, razvoj, znanost, šolstvo,
kakovost in odličnost« smo se povezali
pod okriljem Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtni zbornici Slovenije. Na
posebnem razstavnem prostoru je bilo
22 razstavljavcev, ki so zastopali razgibano paleto dosežkov in podpornih storitev
posameznih strok (strojništvo, elektronika, računalništvo, informatika, lesna dejavnost, plastika, pralništvo), podprto z
računalniškimi simulacijami in videoposnetki. Obiskovalcem sejma je SZKO prav
posebej predstavil tudi svojo vizijo razvoja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. S

skupnimi močmi smo nova znanja, izdelke in storitve uspešno podali širši javnosti – kot zaokroženo zgodbo napredka.
Za povezovanje šolstva in podjetništva

9

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradom
RS za meroslovje smo 13. septembra izvedli dvodnevno licenčno usposabljanje
EFQM. Usposabljanje QAU (ang. Qualified assessor update) je namenjeno obstoječim in izkušenim ocenjevalcem,
ki sodelujejo pri postopku državne nagrade za poslovno odličnost – PRSPO (priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost). Usposabljanja se
je udeležilo 12 udeležencev, ki jim je
Urad RS za meroslovje zagotovil sredstva za sofinanciranje stroška trenerja
in s tem omogočil potrebno nadgradnjo
znanj, ki bodo v prihodnje zahtevana za
vse ocenjevalce, ki bodo sodelovali v
postopku PRSPO. Urad RS za meroslovje je omogočil enodnevno usposabljanje. Izobraževanje je vodil izkušeni tre
ner in globalni ocenjevalec EFQM mag.
Uroš Gunčar, ki ima številne mednarodne
praktične izkušnje iz ocenjevanja in je
hkrati eden od dveh registriranih v Sloveniji za možnost izvajanja tega izobraževanja.
ODZIVI UDELEŽENCEV

je odbor prejel tudi dve priznanji, in sicer
posebno priznanje Celjskega sejma in
posebno priznanje Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije. Čestitke!

mag. Helena Bešter,
Kapitalska družba, d. d.
Izobraževanje QAU je bilo zelo dobro organizirano in izvedeno. Poteka-

lo je v odličnem vzdušju in v medseboj
nem sodelovanju med predavateljem
ter udeleženci. Na ta način smo lahko
osvežili in utrdili svoje znanje o modelu
EFQM.
Polonca Oblak, Filc, d. o. o.
Usposabljanje QAU je bilo zelo kakovostno izvedeno, zelo časovno skoncentrirano in zato kar naporno. Predavatelj
se je trudil v kratkem času podati čim več
koristnih nasvetov. Z zaključki tega usposabljanja bomo sposobni pisati končna poročila tako, da bodo prijaviteljem
pomenila večjo dodano vrednost.
izr. prof. dr. Aleksander Janeš,
UP, Fakulteta za management
Program usposabljanja je obsežen, vaje
zahtevajo kreativnost, vendar je koristen.
mag. Vladimir Bukvič, Milieu, d. o. o.
Zelo koristno in poučno. Odlična osvežitev celotnega ocenjevanja poslovne
odličnosti (metodologije EFQM) s klju
čnimi poudarki na tistih segmentih ocenjevanja, kjer se od nas ocenjevalcev
pričakuje kreativen prispevek. Končno poročilo prijavitelju je namreč ključni
dokument, v katerem mora prepoznati dodano vrednost naših predlaga
nih
priložnosti za izboljšave, pri čemer je
zelo pomembno, kako so te oblikovane

in zapisane. Izbrane organizacije so bile
odlične študije primerov za naše uspo
sabljanje. Mentor nas je dobro animiral in
usmerjal.
Alen Gril, v. d. direktorja, Dom dr. Janka
Benedika, QM
Koristna nadgradnja mojega znanja
za delo ocenjevalca modela poslovne
odličnosti EFQM. S strani predavatelja
optimiziran in strokovno voden postopek
usposabljanja.
mag. Iztok Debevec, NLB, d. d.
Usposabljanje, ki sem se ga udeležil, je
nudilo kakovostna nova znanja tako na
teoretski ravni kot s praktičnimi primeri.
Še bolj pa me veseli, da smo s kolegi v
okviru skupinskih nalog lahko izmenjali poglede in pristope k ocenjevanju
poslovne odličnosti ter tako še nadgradili svoje znanje. Tak način skupinskih
delavnic bi poleg kalibraciji zagotovo koristil ocenjevalcem ter dvignil kakovost
ocenjevanja samega.
Urška Habjan,
LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
V sklopu izvedenega usposabljanja QAU
smo s preučevanjem študija pri
mera
nadgradili znanje, ki je osnova za uspešno izvedbo ocenjevanja organizacij.
Skozi odlično vodeno in izvedeno izobraževanje smo skozi praktične primere,
ki smo jih rešili v skupinskem duhu, širili
kulturo odličnosti.
Zdenka Bajuk,
Upravna enota Novo mesto
Trener Uroš Gunčar je poudaril ključne
pristope, ki so pomembni za uspešno izveden postopek ocenjevanja prijavitelja. Ob tem, da smo utrdili svoje znanje,
je bilo podanih kar nekaj novih in koristnih napotkov. Dodana vrednost usposabljanja je bila zlasti izmenjava znanj in izkušenj ter timsko delo.
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SAMO FAKIN, MINISTER ZA ZDRAVJE

PONOSEN SEM, DA JE
V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU
VELIKO DOBRIH PRAKS
»V slovenskem prostoru se zgodi okoli 30 milijonov stikov z zdravstveno službo
na leto. Od tega je le nekaj odstotkov manj primernih,« poudarja minister za
zdravje Samo Fakin, po izobrazbi zdravnik, ki že slabih 25 let zaseda vodilne
funkcije v zdravstvu, aktiven pa je bil tudi na konferencah Slovenskega združenja
za kakovost in odličnost ter zlasti v sekciji za zdravstvo. Fakin izraža veselje in
ponos zaradi številnih dobrih praks v slovenskem zdravstvu, obenem pa opaža
močno potrebo po profesionalizaciji njihove uvedbe.
Sprašuje: Marko Lotrič; fotografija: arhiv Ministrstva za zdravstvo

ospod minister, veseli smo vaše izvolitve in
vam želimo uspeha. Še posebej nas veseli, da
ima priložnost nekdo, ki je naklonjen ideji kakovosti in
je dolga leta aktivno sodeloval na naših konferencah,
posebej še v Sekciji za kakovost v zdravstvu. Leta 2006
ste na Škotskem kot nosilec referata »Approach toward
TQM in the Slovenian Healthcare« predstavili tri gonilne
sile: prva gonilna sila od zgoraj navzdol – Ministrstvo
za zdravje; druga gonilna sila od spodaj navzgor –
entuziastične skupine v praksi in tretja gonilna sila –
Sekcija za kakovost v zdravstvu pri SZKO. Ali je vaš
pogled še tak?
Moj odgovor je še vedno enak, kar lahko seveda pomeni, da
smo v tem času naredili premalo. Ta okvir ostaja, saj je po mojem mnenju naravna, konstantna oblika delovanja.

V slovenskem prostoru se
zgodi okoli 30 milijonov
stikov z zdravstveno službo
na leto. Od tega je le nekaj
odstotkov manj primernih.

Da ste v referatu resno mislili o vlogi sekcije, ste
dokazali s svojo pogosto aktivno udeležbo. Kakšni so
vaši spomini na to? Kaj vam je to prineslo? Ste imeli
občutek, da so to priložnosti, ko z izmenjavo izkušenj
in znanja, pa tudi z ustvarjanjem tesnejših osebnih
odnosov, lahko vsi skupaj prispevamo nekaj več?
Kot sami ugotavljate, sem bil aktiven udeleženec. Prav gotovo
tudi zato, ker vem, kako zelo pomembna je kakovost v
zdravstvu. Zato imam na vse aktivnosti, če hočete na referate
v zvezi s kakovostjo, izjemno prijetne in pozitivne spomine. Še
posebej ob dejstvu, da nas je bila na prvem sestanku le peščica, sedaj pa sekcija za kakovost šteje čez 100 članov.
Iz posameznih prispevkov zaposlenih v zdravstvu
v reviji Kakovost in na konferencah je razvidno,
da si posamezniki iz zdravstva, ki sodelujejo s SZKO,

veliko prizadevajo na področju kakovosti in da je tudi
veliko narejenega. Kako gledate na to?
Število prispevkov in vedno več kakovostnikov kaže na zavedanje o merjenju kakovosti in merjenju napredka. Izkazuje pa
tudi veliko potrebo po inovativnosti in odgovornosti do naših
strank – bolnikov.
Medijska kultura žal ne opozarja veliko na primere
dobrih praks. Lahko tukaj navedete nekatere, ki jih
vidite kot prav posebej obetavne?
Zelo sem vesel in ponosen, da je dobrih praks v slovenskem
zdravstvu veliko. Ne moremo govoriti zgolj o izboljšavah v smislu boljše preglednosti nad kakovostjo zdravstvenih storitev. Izboljšave kakovosti se kažejo predvsem v uvajanju novih oblik
zdravljenja in v novih oblikah organiziranosti ter sodelovanja. Bom navedel kar najbolj aktualna primera: v septembru je
ekipa v UKC Ljubljana uspešno izvedla obojestransko transplantacijo pljuč. Ekipa naših zaposlenih se je na tem področju
izobraževala v AKH Dunaj, kamor so doslej usmerjali tudi vse
naše bolnike, pri katerih je bila indicirana transplantacija pljuč.
Poslej bodo tovrstne transplantacije izvajali v UKC Ljubljana.
Komaj mesec dni zatem so, prav tako v UKC Ljubljana, predstavili prelomen dosežek v estetski kirurgiji. Izjemna ekipa je
uspešno opravila popolno rekonstrukcijo nosu v dveh fazah,
pri čemer so uporabili zgolj lastno tkivo pacientke. Z upo
rabo 3D-modela so nos izdelali na podlakti, prekrvavljenega
pa potem namestili na nos. Naj navedem še en primer, ki pomaga številnim kroničnim bolnikom, npr. elektronsko sprem
ljanje sladkorne bolezni pri bolnikih na Koroškem. Imate prav,
da se v medijih na žalost preveč izpostavljajo slabe, ekscesne
prakse. Zato se bomo na Ministrstvu za zdravje posebej trudili
medijem približati dobre plati slovenskega zdravstva.
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Kaj menite o profesionalni podpori standardizaciji
nadpovprečnih praks in njihovem razširjanju? Ali
bi morda Inštitut za standardizacijo – SIST s svojo
povezanostjo v EU in širše lahko dvignil standardizacijo
dobrih rešitev v zdravstvu na višjo raven, kot pa je to
sedaj zelo skromno uspevalo instrumentu razširjenih
strokovnih kolegijev – RSK-jev?
Menim, da je v Sloveniji močno prisotna potreba po profesionalizaciji uvedbe dobrih praks. Pod tem mislim profesionalno strukturo, ki bi proučevala merila in razširjala dobre prakse
zdravstvenega sistema v Sloveniji.
Boste v svojem mandatu poskušali vplivati na to,
da se bodo vsaj toliko, kot se obravnavajo slabi primeri,
obravnavali in priznavali dobri? 		
Kot sem že rekel, ne smemo pozabiti, da se v slovenskem
prostoru zgodi okoli 30 milijonov stikov na leto z zdravstveno
službo. Od tega je le nekaj odstotkov manj primernih. Seveda
se moramo prav na te odzvati s posebno skrbnostjo.

skupine za kakovost, predsednik teh skupin pa naj bi bil član
vodstva bolnišnice. Na Ministrstvu za zdravje morajo izvajalci
štirikrat letno od 1. 1. 2013 poročati o nekaj kazalnikih, in sicer
o razjedah zaradi pritiska, padcih pacientov, učinkovitosti dela
v operacijskem bloku, MRSA, higieni rok v zdravstveni oskrbi in še nekaterih drugih. Dodali pa bomo tudi poročanje o
določenih kazalnikih kakovosti.
Poznana je vaša naklonjenost profesionalnim pristopom
za kakovost. Pred več kot 15 leti ste na posvetu
direktorjev v Valdoltri opozorili na svojih 32 strategij,
ki ste jih pripravili z uporabo modela EFQM. Da ste
resno mislili, so pokazale tudi težave, ki ste jih doživljali
ob odločnih poizkusih za realizacijo teh strategij. Ali
so izkušnje zmanjšale vašo zavzetost za sistematične
pristope po raznih modelih in standardih?
Izkušnje niso prav nič zmanjšale moje zavzetosti za sistematične pristope za izboljševanje kakovosti. Trdno sem prepričan, da takšna in podobna orodja pomenijo ne samo

Ukvarjanje z izboljševanjem kakovosti
je kompleksen, ne pa tudi zapleten pristop.
A sta zaradi kompleksnosti timsko delo in
vključevanje vseh deležnikov nujni.

V svojem nedavnem intervjuju za časnik Finance ste
dejali: »Moje vodilo bo, da se pri vseh spremembah
upošteva ta vrstni red: kaj je dobro za bolnika, kaj je
dobro za sistem, kaj je dobro za zaposlenega.«
Ali lahko malo pojasnite, kaj vidite kot dobro za sistem?
Ali lahko poslanstvo SZKO k temu kaj prispeva?
V koalicijskem sporazumu je posebej izpostavljen tudi izziv zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Med ukrepi za
urejanje tega področja je predvidena tudi neodvisna ustanova
– nacionalni inštitut ali agencija – za standarde, normative, kakovost in vrednotenje zdravstvenih storitev. Naloge agencije
ali inštituta za kakovost ne bo samo merjenje kakovosti posameznih storitev, ampak tudi merjenje kakovosti vseh delov
zdravstvenega sistema: pravice, organiziranje, skrb za kadre
in financiranje.
Levji delež pri dosedanjem delu v zvezi s sistemi
kakovosti so opravili zaposleni s področja zdravstvene
nege, kar je premalo cenjeno. Ali vidite možnost, da MZ
pozitivno pospeši razvoj znanja in kulture kakovosti na
vseh ravneh zdravstvenega sistema? Vidite možnost,
da je lahko MZ zgled pri tem, saj ima tudi MZ svoje
odjemalce in torej lahko pokaže, da misli resno, s tem,
da tudi MZ vzpostavi sistematično vodenje kakovosti
svojih storitev? Morda se podvrže tudi certificiranju?
Ministrstvo za zdravje je že pred leti določilo, da mora imeti
vsak izvajalec zdravstvene storitve organiziran tudi nadzor nad
kakovostjo. Zato so bile v bolnišnicah ustanovljene posebne

27.
konferenca SZKO
SKUPAJ RAS EMO

S KAKOVOSTJO

sistematičen in merljiv pristop, temveč predvsem varnejši in
enostavnejši način poslovanja posamezne institucije.
Po več kot dvajsetih letih delovanja se uveljavlja vse
močnejše spoznanje, da se sistemskih premikov ne da
izvesti brez tesnega in usklajenega sodelovanja mnogih
skupin. SZKO vidi svojo priložnost v tem, da razvija
partnersko sodelovanje med svojo sekcijo za zdravstvo,
Združenjem za zdravstvo, Komisijo za kakovost pri
združenju ZZ in še kom. Prizadevamo si za razvoj
kulture vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Poznani
ste kot zavzeti za pozitivno energijo med ljudmi. Kako
gledate na to našo idejo SKUPAJ?
Z vašo trditvijo se popolnoma strinjam. Ukvarjanje z izbolj
ševanjem kakovosti je kompleksen, ne pa tudi zapleten pristop. Prav zaradi kompleksnosti sta timsko delo in vključevanje
vseh deležnikov nujni.
Ali vidite več zavzetosti za sodelovanje pri modelu
EFQM, saj ste bili eden prvih, ki se je tega lotil tudi
praktično?
Model EFQM priporočam vsem, ki želijo izboljšati organizacijo,
v kateri delajo. Če je bil dober za najboljše – tam je tudi nastal,
je dober tudi za nas.

Letna konferenca je osrednji letni dogodek SZKO, s katerim
promoviramo in udejanjamo kulturo kakovosti in odličnosti
v Sloveniji. Z izmenjavo strokovnih mnenj, nastopi prepoznanih
vodilnih mislecev, prikazom doseženih rezultatov že 27 let
sledimo vizijo biti prepoznaven in zaupanja vreden partner,
ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.
Letna konferenca je edinstvena priložnost za druženje in
poslovno mreženje, saj se je vsako leto udeleži več kot
300 slovenskih kakovostnikov. Letos bo zbrane pozdravil
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Pridružite se nam!
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Letošnja letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in
odličnost, že 27. po vrsti, ima naslov Skupaj rastemo s kakovostjo.
Ponosni smo, da bodo z nami tudi priznana imena, kot so menedžer leta
2018 Boštjan Gorjup, direktor družbe BSH in predsednik GZS, ameriški
poslovnež in profesor z Univerze v Koloradu George Deriso, nekdanji
predsednik podjetja Apple Avstralija, in najbolj svetovljanski vinar po
izboru časopica The Financial Times Matjaž Lemut, TILIA estate –
Hiša pinotov.
Besedilo: Aleš Brglez, Borut Rusjan

odobni svet ne omogoča več statičnosti, živimo v času
hitrih sprememb, zato je poudarjena rast, pri čemer ni
poudarjen zgolj kvantitativen vidik, temveč še bolj kvalitativen
vidik rasti v smislu razvoja in napredka. Načela kakovosti, kot
so jasna usmeritev podjetja na podlagi osredotočenosti na uporabnika; sistemski procesni pristop; grajenje in vzdrževanje partnerstev; razvoj in vključevanje zaposlenih; stalno izboljševanje in inovativnost ter trajnostni razvoj, so po našem
prepričanju za vsako organizacijo lahko pomembna vodila pri
tem razvoju in napredku. Praktične izkušnje in empirične raziskave kažejo, da upoštevanje teh načel kakovosti kot vodil
rasti predpostavlja celovitost v pristopu kot bistvo kakovosti. Že
dolgo je sprejeto, da delovanje na področju kakovosti ne more
biti naloga enega oddelka v organizaciji, temveč zahteva od
vrhnjega menedžmenta usklajeno delovanje vseh notranjih in
zunanjih deležnikov. V skladu s tem smo zato želeli poudariti, da
lahko delovanje na področju kakovosti organizacijam prinese
vsestransko (kvalitativno in kvantitativno) rast, ki bo rezultat sku
pnega delovanja, sodelovanja zaposlenih na različnih ravneh,
v različnih poslovnih funkcijah in zunanjih partnerjev, s katerimi
organizacija uresničuje skupne cilje. Rezultat takega razmišljanja je tako tema »Skupaj rastemo s kakovostjo« kot vodilna tema
letošnje konference.
KAKOVOST IN INOVATIVNOST Z ROKO V ROKI
Osrednji plenarni del bo namenjen povezovanju inovativnosti in kakovosti za uspeh. Procesa kakovosti in inovativnosti sta
medsebojno povezana in ne bi smela biti obravnavana ločeno. Kot izpostavlja drugo poročilo Ameriškega združenja za kakovost o globalnem stanju kakovosti iz leta 2016, bi morali iti
kakovost in inovativnost z roko v roki. Poročilo izpostavlja, da
odlične organizacije kakovost uporabljajo kot vzvod za vzpodbujanje višje stopnje inovativnosti z uporabo orodij kakovosti in z vzpostavljanjem odprtega in na sodelovanju temelječega okolja. Upoštevanje medsebojne povezanosti kakovosti in
inovativnosti omogoča platformo izmenjave znanja in veščin.
Empirične študije potrjujejo, da prakse menedžmenta kakovosti pozitivno vplivajo na inovativnost in da so zato programi
menedžmenta celovite kakovosti lahko osnova inovativnosti.
Strokovnjaki v razvoju, usposobljeni za uporabo praks menedžmenta kakovosti, lahko pri svojih aktivnostih inoviranja ob upoštevanju načel in tehnik menedžmenta kakovosti iščejo nove
trge in stranke, vzpodbujajo izmenjavo znanj in kontinuirano iz-

boljšujejo svoje sisteme in procese dela. Uvajanje menedžmenta kakovosti v aktivnosti inoviranja tako pomaga organizacijam,
da se razvijajo v skladu s potrebami uporabnikov, da v procesu
razvoja minimizirajo aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti, ter da
skrajšujejo čas in zmanjšujejo stroške razvoja novih proizvodov.
Prakse menedžmenta kakovosti pomagajo ustvarjati kulturo
inovativnosti in okolje, ki inovativnost podpira. Poznavanje potreb strank, ki je rezultat osredotočenosti na stranko kot bistva kakovosti, je prvi korak v procesu inovativnih prizadevanj za
razvoj novih proizvodov in storitev, s katerimi želijo organizacije preseči konkurenco pri zadovoljevanju potreb strank. Kakovostna podjetja si prizadevajo za izjemno izkušnjo stranke z ustvarjanjem vrednosti tudi na podlagi inovativnosti proizvodov,
procesov, sistemov in poslovnih modelov. Osredotočenost na
stranke v programih kakovosti vzpodbuja organizacije k prepoznavanju novih potreb in posledično k inoviranju proizvodov
in procesov.
Poudarki stalnega izboljševanja v programih kakovosti
vzpod
bujajo pridobivanje znanja in pripomorejo k temu, da
se zaposleni naučijo bolj kreativnega razmišljanja o načinu izvajanja svojega dela. Vzpodbujanje stalnega izboljševanja z
namenom ustvarjanja vrednosti za organizacijo in vse njene
deležnike vodi k priložnostim za inovacije, tako tehnološke kot
organizacijske. Po drugi strani tudi poudarjanje inovativnosti za
pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja v okviru poslovne
strategije vzpodbuja uporabo določenih praks menedžmenta
kakovosti, ker so le-te koristne za učinkovitejšo izvedbo strategij inovativnosti. Take prakse so npr. spoznavanje trgov in potreb
strank, vključevanje zaposlenih in merjenje rezultatov. Prav tako
pozitivno k inovativnosti prispevajo pogosti elementi programov
izboljševanja kakovosti, kot so vzpodbujevalni načini vodenja,
opolnomočenje zaposlenih, timsko delo, vzpodbujanje izmenjave izkušenj in idej med zaposlenimi.
Kakovost in inovativnost torej lahko gresta skupaj, z roko v
roki. Imata namreč skupno izhodišče, saj je pri obeh osnovno
vodilo delovanja prepoznavanje potreb uporabnikov, odjemalcev, in pri zagotavljanju zadovoljevanja teh obstoječih ali novih
potreb uporabljata podobne pristope, ki temeljijo na voditeljstvu
in na vključenosti, ustvarjalnem sodelovanju zaposlenih.
OKROGLA MIZA S PRIZNANIMI STROKOVNJAKI
Svoje izkušnje s področja kakovosti in inovativnosti bodo z
nami delili plenarni govorci Boštjan Gorjup, direktor družbe

BSH, predsednik GZS in menedžer leta 2018; ameriški
poslovnež in profesor z Univerze v Koloradu George Deriso,
nekdanji predsednik podjetja Apple Avstralija in gostujoči predavatelj na GEA Collegeu (intervju z njim preberite na strani
16), ter Matija Kodra z Ministrstva za javno upravo. Sledila bo
okrogla miza z naslovom Inovativnost in kakovost za uspeh, ki
jo bo moderiral Peter Frankl, direktor in glavni urednik časnika
Finance, na njej pa bodo sodelovali Jelena Tabaković, direktorica Urada za razvoj MJU; Boštjan Gorjup, predsednik GZS,
direktor BSH Hišni aparati, menedžer leta 2018; Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja BTC, d. d.;
Matjaž Lemut, ustanovitelj in lastnik vinske kleti TILIA estate
– Hiša pinotov ter mednarodno uveljavljeni strokovnjak s področja vinogradništva in vinarstva.
PROGRAMSKI MODULI
Pri pripravi na letošnjo konferenco smo bili v dilemi, ali vsebine
organizirati po vsebinskih ali po sekcijskih oziroma panožnih
sklopih. Glede na heterogenost oziroma specifičnost tematik
področja zdravstva in do neke mere javne uprave smo se
odločili ostati na sekcijski delitvi modulov.
Zdravstvene teme so zastopane v vseh štirih časovnih blokih,
pri čemer bo letos nosilna tema v okviru zdravstvenih modulov varnost. V tem kontekstu bodo govorniki iz zdravstvenih zavodov predstavili celovit pogled na to tematiko, vključujoč izkušnje v zdravstvenih zavodih, s primeri vprašanj razvoja kulture
varnosti, obvladovanja tveganj in varnostnih zapletov, pogovorov o varnosti in spremljanja neželenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili. Sledili bodo primeri iz klinične prakse, izkušnje evropskih bolnišnic in pogled zbornic na varnost.
Letos bodo udeleženci iz gospodarstva lahko izbirali vsebine med vsaj tremi sekcijskimi moduli. Raznolike industrijske
teme v dveh modulih bodo ponudile specialistične in sistemske
vidike kakovosti, ki jih boste v drugem dnevu lahko vsaj nekoliko konkretizirali na delavnici, na kateri boste preverili svojo pripravljenost na industrijo 4.0. Energetski modul bo usmerjen v sistemske in procesne rešitve ter s tem splošno zanimiv.
Strokovnjaki podjetij v prehranski verigi bodo v dveh modulih
obravnavali aktualno tematiko potvorbe živil, dobre prakse v
tej panogi ter splošno zanimivi trajnost in poslovno odličnost.
Splošno zanimiv bo nedvomno modul menedžmenta človeških
virov, v katerem bo govor o odličnosti vodenja, pomenu dobrih
odnosov in vse zanimivejši temi zaposlovanja tujcev.

Javna uprava je letos zastopana z dvema samostojnima
moduloma in plenarnim predavanjem o mitih inovativnosti. Predavanja v okviru javnega sektorja se bodo nanašala na različne
vidike kakovosti tega področja, kot so model odličnosti CAF,
ugotavljanje zadovoljstva strank, ciljno vodenje in izzivi vodje
kakovosti.
Ne glede na sekcijsko organizirana predavanja je večina
tem splošno zanimivih za vse, ki se ukvarjamo s kakovostjo. Vidik z druge perspektive bo zanimiva priložnost za kakšno novo
spoznanje o univerzalnih izzivih našega področja.
DRUŽENJE IN UGRIZ MORSKEGA PSA
Letos smo pri načrtovanju urnika konference predvideli dodatni čas za odmore, v katerih boste lahko pozdravili svoje kolege
in znance. V tridesetminutnih odmorih boste lahko sprejeli izziv
spoznavanja drugih udeležencev na konferenci, ki bo na koncu
konference z nekoliko sreče nagrajen z lepo nagrado.
Četrtkovo večerno srečanje s podelitvijo nagrad in tradicionalnim polnočnim šampanjcem boste po lastni izbiri lahko zaključili v petek zjutraj na bistrenju čutil v prijetno svežem novembrskem morju in tako občutili prav tako tradicionalen »ugriz
morskega psa«.
Prispevek bi zaključila z mislijo, da lahko sporočilo vodilne
teme »Skupaj rastemo s kakovostjo« razumemo tudi drugače:
da vsi, ki delujemo na področju kakovosti, rastemo, tako kot že
več desetletij v skladu s svojo osnovno premiso delovati bolje uspešnejše raste tudi področje kakovosti. Verjameva, da je
tudi vsakoletna konferenca SZKO tak delček v mozaiku rasti področja kakovosti, vsekakor pa nam vsem udeležencem
omogoča, da skupaj rastemo.

Aleš Brglez
predsednik programskega odbora
letne konference SZKO
Borut Rusjan
predsednik strokovnega sveta SZKO
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GEORGE DERISO

Vodje kakovosti
so junaki podjetja
Glavni govornik na 27. letni konferenci SZKO, ki bo 8. in 9. novembra
v Portorožu, George Deriso je nekdanji predsednik podjetja Apple
Avstralija, kjer je bil zaslužen za pridobitev certifikata ISO 9001.
George, ki je imel priložnost spoznati tudi Steva Jobsa, je svetovno
priznan predavatelj, ki je s svojimi znanji pomagal na noge postaviti
več uspešnih start-up podjetij. Je goreč podpornik podjetniške
miselnosti, ki jo v Sloveniji spodbuja kot gostujoči predavatelj na
izobraževalnem centru GEA College.
Besedilo: Tonja Blatnik; fotografiji: osebni arhiv in Peter Irman

kakovost

adi poudarite, da je bilo
»delo pri podjetju Apple
vaša najboljša služba«. Prejeli ste
tudi nagrado Golden Apple Award.
Kako je bila funkcija povezana
s področjem vodenja kakovosti?
Na univerzi sem diplomiral iz liberalnih študij, kar mi je omogočilo, da sem
postal osnovnošolski učitelj. To poudarjam zato, ker je bil moj najgloblji namen
spremeniti svet na bolje z navdihovanjem otrok, da bi bili radovedni vseživ
ljenjski učenci in bi jim bilo mar za svet.
Ko sem po petih letih prenehal poučevati, sem bil že zasvojen z »mikroračunalniki«, kot smo jim rekli takrat. Apple
je bilo edino podjetje, ki je lahko hkrati
zadovoljilo mojo strast do tehnologije in
željo, da spremenim svet na bolje. Njihovo miselnost je vodila globoka strast
do ustvarjanja izdelkov, ki bi ljudem dejansko izboljšali življenje.
Nekje na polovici službovanja sem se
preselil v Sydney v Avstraliji. Čeprav to
ni bila moja glavna naloga, me je nadrejeni prosil, da pomagam podjetju Apple
Avstralija pridobiti certifikat ISO 9001,
ki je bil pogoj za poslovanje z državo
Queensland. Na kocki je bil posel, vreden 12 milijonov avstralskih dolarjev.
Sodeloval sem s svetovalcem, ki me je
vodil pri razumevanju naših zahtev, nato
pa sem skupaj z oddelkom IT popolnoma avtomatiziral sistem vodenja kakovosti, ki je bil prvi v Avstraliji. V enem
letu smo uspešno prestali certifikacijsko
presojo v prvem poskusu, kar je takrat
uspelo samo štirim odstotkom avstralskih podjetij, zaradi česar sem prejel
»Golden Apple Award«, zlato jabolko, ki
je najvišja nagrada za dosežke v prodaji
pri podjetju Apple.
Pri Applu ste osnovali šest
poslovnih enot, za kar je bil verjetno
potreben podjetniški duh. Ali
mislite, da so podjetniki (zaposleni s
podjetniško miselnostjo) potrebni v
podjetjih in organizacijah?
V Applu sem preživel enajst let in tam
sem se naučil podjetništva. Če si imel
dobro idejo in si jo znal »prodati« svojemu nadrejenemu, si lahko zanjo dobil
sredstva in jo uresničil – pri tem pa ni
bilo pomembno, ali si izvršni podpredsednik ali varnostnik. Podjetje Apple
ni verjelo, da lahko imajo dobre ideje
samo izvršni vodje, zato je spodbujalo

vse zaposlene, da delijo svoje ideje, ki
bi izboljšale podjetje ali njegove izdelke.
Tako je bilo v »dobrih starih časih«.
Danes je postala potreba po razvoju podjetniške miselnosti pri zaposlenih temelj
na zahteva v vseh podjetjih. Ni pomembno, ali podjetje izdeluje senčnike za
svetilke, težko mehanizacijo ali praženo kavo, vsako podjetje je tehnološko
podjetje in vsako podjetje je povezano.
Poslovanje poteka danes s hitrostjo interneta in ne moremo več pričakovati, da bi
bila za inovacije odgovorna samo peščica naših zaposlenih.
Kako lahko vodje to dosežejo? Zakaj
morajo oblikovati organizacijsko
kulturo, ki je odprta in temelji na
zaupanju, podpori?
Vodje morajo najprej razumeti, kaj natančno je »podjetniška miselnost« in kako
jo lahko razvijejo v okviru svojih podjetij.
Značilnosti take miselnosti med drugimi
lastnostmi vključujejo tudi dovzetnost,
pripravljenost na sprejemanje dejstva,
da nimajo vedno prav, izjemno rado

Inovacije, podjetništvo
in kakovost so trije
elementi zmagovalne
miselnosti.
vednost, strast za učenje, naravnanost k
ukrepanju, pripravljenost za prevzemanje tveganj in pogum, da sprejmejo svoje neuspehe in se iz njih učijo. Kar mi je
všeč pri poučevanju na GEA Collegeu, je,
da se izjemno osredinjajo na oblikovanje
podjetniške miselnosti pri svojih študentih. Ti študenti so naša prihodnja delovna
sila in pričakujejo, da bodo delali v okolju, ki bo spoštovalo njihove prispevke,
ali pa bodo odšli drugam. Ali si to lahko
privoščimo? Slovenija ima vire, ki lahko
usmerjajo in podpirajo organizacije, ki
so pripravljene sprejeti in imeti korist od
takega okolja.
Zakaj so vodje kakovosti junaki
podjetja?
Ko podjetja rastejo in se obseg njihovih
dejavnosti veča, postanejo vse bolj
podobna »silosu«. Posledica tega je, da
njihove funkcionalne poslovne enote
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prenehajo komunicirati med seboj. Od
delek za prodajo ne komunicira več z
oddelkom za trženje, oddelek za raziskave in razvoj ne komunicira z oddelkom za storitve strank, finančni oddelek
ne komunicira s kadrovskim oddelkom
in tako dalje. Vodje kakovosti morajo
poskrbeti za vodoravno kakovost poslovanja v vseh enotah organizacije. Kar je
še pomembneje, poznati morajo špranje,
luknje med organizacijskimi enotami, po
katerih poteka povezava, ali pa te povezave ni. Poznati morajo postopke in kako
je vse skupaj povezano ter namenoma
odpirati ozka grla, krpati luknje ali nekako optimizirati te povezave, da postane
tok delovanja čim učinkovitejši. Njihovo
delo je delo sistemskega misleca, a ob
tem imajo redko moč, vpliv ali sredstva,
da bi lahko sami izvedli popravne ukrepe.
So samo opazovalci ali poročevalci, ki lahko prepoznajo priložnosti za izboljšave,
vendar jih ne morejo izvesti.
Kako uskladiti inovacije,
podjetništvo in kakovost?
Po mojih izkušnjah so vsi trije elementi podjetniške miselnosti. Pomislite, kako
mora delovati podjetnik, ki odpira novo
podjetje in želi, da bi to raslo. Najprej
mora sam in njegovi soustanovitelji –
običajno samo dva ali trije ljudje – obvladati vsako funkcijo, tj. od zastopanja
podjetja v vlogi izvršnih direktorjev do
čiščenja stranišča njihove pisarne. Nato
razvijajo, proizvajajo prototipe, preskušajo, tržijo, prodajajo, distribuirajo in podpirajo svoj izdelek ali storitev. Če imajo
srečo, zberejo sredstva, najamejo ljudi,
vodijo rastoče ekipe, pišejo pogodbe,
gradijo partnerstva in vodijo vse pravne,
finančne in davčne zadeve ter skrbijo
za skladnost. Nenehno uvajajo novosti,
ker jih morajo. Poznajo vsako funkcijo v
svojem podjetju, ker jo morajo poznati.
Dosegajo kakovostne rezultate, ker jih
morajo dosegati. In vsega tega ne smejo prenehati početi, zato si morajo danes
vsa podjetja prizadevati za ustvarjanje
okolja, ki podpira tako delovanje.
Katera so glavna sporočila,
ki jih boste delili z nami na letni
konferenci SZKO?
Prepričan sem, da se vsi zavedamo, ne
samo s kako hitrostjo se danes posluje,
ampak tudi kako neznanske in zahtevne
spremembe nas čakajo v bližnji in dalj
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ni prihodnosti. Svet je naš trg, in ko se
spotaknemo, ta neizprosni svet jasno pokaže na naše napake. Kdo še ni slišal za
proizvodne težave podjetja Tesla, zad
njo posodobitev Microsoftovega sistema
Windows, ki briše datoteke uporabnikov,
neuspeh Facebooka pri zaščiti podatkov uporabnikov – pričakovanja strank
so danes višja kot kdaj koli prej. Kaj se bo
zgodilo, ko bodo na voljo nove tehnologije, ki bodo ponudile konkurenčne prednosti? Korenita sprememba prihaja v obliki umetne inteligence in strojnega učenja,
virtualne in mešane resničnosti, 3D-tiskanja in hitre izdelave prototipov, verig podatkovnih blokov in kriptovalut, nevromarketinga in še veliko več. Upam, da bodo
zgodbe mojih izkušenj in dela v okviru mojih podjetij in podjetij mojih strank dovolj
informativne in navdihujoče, da bodo
vodje spodbudile k razmišljanju in izvedbi
ukrepov, potrebnih za ustvarjanje njihove
lastne popolne prihodnosti. Ne glede na
moj govor upam, da se bodo udeleženci
z menoj pogovarjali. Rad se učim o drugih
panogah, in če lahko ponudim kar koli koristnega, to z veseljem storim.
Ste gostujoči profesor na GEA
Collegeu; koliko časa preživite
v Sloveniji? Kakšen je vaš pogled
na slovensko gospodarstvo, prakse

kakovost

vodenja in upravljanja ter na startup
skupnost na splošno?
Zdaj začenjam svoje peto leto obiskovanja Slovenije. Postala je moj drugi dom
in tukaj sem zelo zadovoljen. V prihodnosti bi zelo rad postal rezident. Najbolj
spodbudno se mi zdi, da je v Sloveniji toliko priložnosti. Večinoma delam z mladi
mi študenti in podjetniki ter sodelujem z
nekaterimi večjimi podjetji. Navdušen-

Vodje kakovosti morajo
poznati špranje, luknje
med organizacijskimi
enotami, po katerih
poteka povezava, ali pa
te povezave ni.
je za podjetništvo in inovacije je veliko.
Slovenija ima dolgo zgodovino inovacij
s presenetljivimi rezultati na svetovni
ravni. V Sloveniji predstavljajo mladi ljudje
samo 23 odstotkov prebivalstva, vendar
je to hkrati sto odstotkov vaše prihodnosti. Mladi do podjetništva kažejo strast in
želijo spremeniti stvari. Uspešno podjetništvo in inovacije imajo dva pomembna
učinka: navdihujejo in pritegnejo mlade
tako, da želijo ostati tu in biti produktivni,

hkrati pa predstavljajo zagon gospodarstva, ki bo vaši državi omogočil blaginjo v
prihodnosti.
Imate odlična podjetja z dobrimi, s predanimi, sposobnimi in z izkušenimi vodji.
Prakse upravljanja v podjetjih, s katerimi
sem sodeloval, so zanesljive in izvrstne.
Startup skupnost je živahna in prežema
jo duh sodelovanja ter deljenja znanja.
A opozoril bi rad, da je ta skupnost neizkušena, in če je družba na splošno ne bo
ustrezno podprla, bo v nevarnosti. Gospodarstvo države je trenutno v dobrem
stanju, vendar je tudi to dovzetno za
negativen vpliv, če bodo svetovna gospodarstva bistveno nazadovala. Bodite
pozorni in zaščitite ali obvarujte gospodarstvo do najvišje mogoče mere.
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MATJAŽ LEMUT, TILIA ESTATE – HIŠA PINOTOV

Tekmujemo
z največjimi mojstri
pinotov na svetu

Kakšen nasvet bi dali sami sebi
v mlajših letih?
Prej pojdi v Slovenijo! Kaj pa drugega?
Kaj vas navdihuje?
Nadvse me navdihuje moja neverjetna žena in najina dva čudovita sinova.
Vsak izmed njiju je neverjetno popoln
na poseben način – osupnjen sem nad
njunimi prizadevanji in močjo ter hkrati
presenečen nad skrbnostjo, ki jo kažeta
drug do drugega in do drugih. Nenehno
se čudim ...

Strasten in obenem globoko razmišljujoč vinar in mednarodno uveljavljen
strokovnjak s področja vinogradništva in vinarstva Matjaž Lemut vodi
posestvo TILIA v Potočah v Vipavski dolini. Jancis Robinson, najbolj
zveneče »vinsko pero« časopisa The Financial Times, ga je označila za
najbolj svetovljanskega vinarja v Sloveniji, njegov sivi pinot pa je po
letošnjem izboru Decanterja med najboljšimi na svetu. Udeleženci letne
konference SZKO mu bodo lahko prisluhnili 8. novembra, ko bo na okrogli
mizi razmišljal o povezavi inovativnosti, kakovosti in uspeha.
Besedilo: Tonja Blatnik; fotografija: osebni arhiv

atjaž Lemut je vinsko klet TILIA ustanovil leta 1996.
Idejo za blagovno znamko je črpal iz narave – navdihnile so ga lipe, hišne spremljevalke posestva, ki povezujejo zgodbo kleti od njenega nastanka do danes. Lipa je simbol slovenske osamosvojitve in hkrati obdobja, v katerem so
se porodile tudi ideje o samostojni vinogradniški poti. Silhueta
lipe iz prvega zasajenega vinograda tako še danes krasi etiketo vseh njihovih vin.
Lemut je znanje pridobival tako v Švici kot v eni najboljših
vinskih regij na svetu – v dolini Napa v Kaliforniji, s svojimi

vini, predavanji in svetovanjem pa je prisoten tako rekoč po
vsem svetu. Več kot tretjina njegovih vin se proda na tujih
trgih, največ v Belgiji, ob prvem izvozu v ZDA pa so vina TILIA točili v restavraciji delegatov OZN. Je vodja pri nastajanju vin tujih prepoznavnih vinskih kleti. V vlogi svetovalnega
enologa je nepogrešljiv del slavonske kleti Feravino in istrskega družinskega posestva Ipša ter tudi Posestva Svetlik,
ki je znano po odlični rebuli, streženi tudi v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami, kot sta Agli Amici v Vidmu in Attica
v Melbournu.
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EDEN IZMED 35 NAJBOLJŠIH SIVIH PINOTOV
NA SVETU
Da je kakovost Lemutovega vina resnično vrhunska in da spada v elitno druščino pridelovalcev pinotov, je letos potrdila tudi
ena najpomembnejših vinskih revij na svetu, angleški Decanter, ki jo berejo v 92 državah. Med 35 najboljših sivih pinotov
na svetu so Decanterjevi strokovnjaki uvrstili ravno sivi pinot
TILIA.
»Pridelati izjemno vino, ga približati in ponuditi ljudem, ki
jim vino predstavlja del osebne kulture, je že ves čas osnovno vodilo našega delovanja. Vino mora biti odraz kakovosti
grozdja, ustvarjalne ideje, natančnosti izvedbe in komunikacije s tistimi, ki jim je namenjeno. Verjamemo, da je naše poslanstvo pridelava vina iz skupine pinotov; tako pod sloganom
'Hiša pinotov' tekmujemo z največjimi mojstri pinotov sveta,«
meni Lemut. Dodaja, da je kreiranje vina umetnost, povezana z osebnim značajem vinarja. V vinu se zrcalijo različni slo-

kakovost
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gi in ideje vinarja ter natančnost in doslednost pri tehnoloških
postopkih ter tudi njegov značaj.
Prav posebno mesto v pridelavi vinske zgodbe TILIA zaseda modri pinot. Pinot Noir, kot mu rečejo v tujini, velja v vinskem svetu za muhasto, težavno sorto, za Lemuta pa je zgolj
»kreativna«. »Modri pinot predstavlja kontrast vsega tistega,
kar večina pivcev meni, da je pri rdečih vinih dobro. Nima ne
barve ne telesa ne toliko taninov, kot jih imata, denimo, merlot
ali cabernet, kljub temu pa je ravno modri pinot najbolj čislano
vino na svetu,« poudarja Lemut.
Temu, kako Lemut razmišlja o inovativnosti ter njeni pove
zavi s kakovostjo in uspehom, bodo udeleženci letošnje
letne konference SZKO lahko prisluhnili 8. novembra, saj bo
sodeloval na okrogli mizi, ki jo bo vodil Peter Frankl, Časnik
Finance, mnenja pa bodo izmenjali še Jelena Tabaković, Urad
za razvoj MJU, Boštjan Gorjup, predsednik GZS, BSH Hišni
aparati, menedžer leta 2018, in Julij Božič, BTC.

MODRI - LES NOIRS POVEZAL PRIDELOVALCE IN LJUBITELJE MODREGA PINOTA IZ DESETIH DRŽAV
Da kreativnost pri modrem pinotu, ki ga je sommelierka Madeline Triffon opisala kot »seks v kozarcu«, ne pozna meja, je Lemut dokazal tudi z nedavno organizacijo prvega master classa
in festivala v Sloveniji in jugovzhodni Evropi v čast modremu
pinotu t. i. Modri – Les Noirs. Na
Kendovem dvorcu se je kralju
vina poklonilo 22 pridelovalcev
in več kot 100 poznavalcev ter
ljubiteljev iz desetih držav.
Vodilni britanski vinski stro
kovnjak Quentin Sadler, ki je
vodil master class, je povzel: »Pinot Noir fascinira in privlači s svojimi občutljivimi aromami, rdečimi
sadnimi znaki in slepim telesom.
Iskanje vélikega modrega pinota
spominja na iskanje svetega grala. Festival Modri – Les Noirs je
pomembno vozlišče enako mislečih in enako čutečih pozna
valcev te najbolj čislane vinske
sorte na svetu, sploh zato, ker
gre za prvi tovrstni dogodek v
regiji.«
Dvodnevni dogodek je potekal na Kendovem dvorcu, edinstvenem hotelu v starožitni Spodnji Idriji, ki je član mednarodnega
združenja Relais & Châteaux. Izbor lokacije je pomemben in ravno Kendov dvorec se poistoveti s tem, kar predstavlja sorta
modrega pinota – gre za rustikalno okolje, ki nas svojim og
njiščem, čipkami in svečkami opomni, da se čas lahko tudi ustavi. Modri pinot je konec koncev tudi vino trenutkov. Marsikdo

se spominja filmskih kadrov, ko znameniti igralec reče: »Give
me a glass of Burgundy,« s čimer si je zamislil vino, ki je staro vsaj deset let in je predvsem šarmantno – tako kot je tudi
družba lepe dame, ob kateri je to naročilo podano. »Šarm tega
vina se da primerjati tudi z umetnostjo,« o metaforah s področja
vina razmišlja Lemut, »glasbenik
lahko suito odigra na več načinov, čeravno je v svojem bistvu
enozvočna.«
Dogodek je bil medijsko odmeven, saj so se ga udeležili pomembni vinski dopisniki
iz Francije, Hrvaške, Slovenije
in ZDA, ki jih je zanimalo zlasti,
kako se modri pinot izkaže v naši
regiji. Letos so skrivnosti pridelave modrih pinotov razkrili: Po
sestvo Burja, Primož Lavrenčič,
DVERI-PAX, Posestvo Pasji rep,
Heaps Good Wine Company,
Saksida, Verus vino, TILIA estate,
Vino Kupljen, Vina Benčina, Feravino, Vina Jamšek, Tomac winery, Družinska kmetija Jakončič,
Vino Korak, Kristančič Dušan in
Marko, Vina Šember, Vinarija Kovačević, Marjan Simčič, Maison
Vincent Girardin, Prinčič Tomaž,
Franz Haas, Ščurek vino, Salomon&Andrew, Vinska klet »Goriška brda« in Posestvo Klenar.
Ambicija organizatorjev je, da festival postane tradicija naše
regije, zato sta datum in lokacija 2. festivala Modri – Les Noirs
že določena – 19. in 20. oktober 2019, Kendov dvorec.
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MAG. MAJA PAK, DIREKTORICA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE

Slovenija – zelena butična
destinacija za petzvezdična
doživetja
Postajamo vse bolj prepoznavna destinacija. »Nikoli v zgodovini ni bila
naša država deležna tolikšne medijske pozornosti in toliko uvrstitev na
lestvice najbolj privlačnih destinacij kot v zadnjih letih,« s ponosom
poudarja mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije
(STO). A vse bolj se zdi, da je tudi v turizmu prisotno spoznanje, da je
kakovost nujen pogoj, vendar za doseganje višjih cen ni zadosten.
O tem, kaj je še odločilno za uspeh, nam je Pakova zaupala v intervjuju.
Sprašuje: mag. Barbara Gunčar; fotografija: arhiv STO

ako vaše delo sledi željam, da bi vam uspelo
dosegati višje cene?
V slovenskem turizmu dosegamo v zadnjih letih rekordne rezultate. Osrednji cilj aktualne turistične strategije trajnostne rasti je povečanje potrošnje tujih turistov na štiri milijarde evrov,
strategija pa opredeljuje vrsto ukrepov za realizacijo tega cilja
s strani različnih deležnikov. izzivi slovenskega turizma, tesno
povezanimi z doseganjem višjih cen, so povečanje kakovosti,
privlačnosti in inovativnosti ponudbe, izboljšanje infrastrukture,
dostopnosti in ugleda destinacije, usmerjanje v trajnostni razvoj
in vključevanje novih tehnologij. Med izzivi je tudi zagotavljanje ustrezno izobraženega in motiviranega kadra, od menedžmenta pa vse do kadra, ki neposredno oblikuje izkušnjo turista.
Na drugi strani je zelo pomembno sistematično pozicioniranje Slovenije na trgu z jasno zgodbo zelene butične destinacije in sledenje strategiji razlikovanja ter visoke vrednosti, ne pa
cenovnega konkuriranja.
Aktivnosti STO za povečanje vrednosti so usmerjene v pove
čanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot zelene butične destinacije, v promociji usmerjene na določene ciljne skupine višjega dohodkovnega razreda, v spodbujanje razvoja trajnostnega
turizma in oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij. V ta namen smo
oblikovali podporna orodja, kot so Zelena shema slovenskega
turizma, edinstvena doživetja oz. Slovenia Unique Experiences,
nagrade za inovativnost sejalec in snovalec, Model koordinacije
vodilnih destinacij, Akademija za trženje v turizmu in drugi.
Dolgo časa ste v turizmu. Kje vidite ključne
spremembe v delovanju slovenskega turizma
v primerjavi s preteklostjo?
Turizem je postal ena najbolj perspektivnih in najhitreje rastočih
gospodarskih panog v svetu. Je panoga, ki spodbuja gospo-

darsko rast in investicije, ki koristijo tudi drugim sektorjem. Z
1,6 bilijona USD predstavlja turizem po podatkih UNWTO tre
tjo največjo izvozno dejavnost na svetu. V letu 2017 je turizem
predstavljal 10,4 odstotka globalnega BDP in 313 milijonov delovnih mest, kar je deset odstotkov vseh zaposlitev.
Tudi za Slovenijo postaja turizem velika priložnost. V zadnjih
letih so bili narejeni veliki razvojni in promocijski koraki, temelječi
na jasno opredeljeni viziji in ambicioznih ciljih. Slovenija postaja vse bolj prepoznavna destinacija. Nikoli v zgodovini ni bila
deležna tolikšne medijske pozornosti in toliko uvrstitev na lestvice najbolj privlačnih destinacij kot v zadnjih letih. V zadnjem
obdobju je nastalo veliko nove ponudbe v skladu z vizijo Slovenije, nastali so 5-zvezdični hoteli, manjši butični hoteli, glampingi in nova doživetja. Pravkar je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo sprejelo nov sistem sodobne mednarodne
kategorizacije Hotelstars, ki prinaša veliko izboljšav glede dviga
kakovosti. Prepoznavnost Slovenije se je povečala tudi zaradi
odlične gastronomije in vrhunskih mednarodno prepoznavnih
kuharskih mojstrov ter odmevnih športnih dogodkov. Lani je bila
sprejeta nova turistična strategija, ki prinaša veliko novosti, med
drugim je definirala novo organiziranost v turizmu s štirimi makroregijami in 34 vodilnimi destinacijami.
Pomembne korake smo od osamosvojitve, to je v zad
njih treh letih, naredili tudi na Slovenski turistični organizaciji. Z
osrednjim nacionalnim certifikacijskim orodjem, Zeleno shemo
slovenskega turizma, smo postali vodilna destinacija na področju razvoja in implementacije trajnostnega turizma ter primer dobre prakse na globalni ravni. Razvili smo področje vsebinskega digitalnega marketinga in izvedli obsežne globalne digitalne
kampanje, ki dosegajo rezultate, ki so bistveno presegli pričakovanja. Sistematično smo prenovili komunikacijo na družbenih
medijih in postavili nov sodoben portal slovenia.info. Nadgradili

Na vseh področjih
gospodarstva moramo
vzpodbujati kakovostne
produkte, ki bodo
utrjevali ugled Slovenije
kot trajnosti zavezane
dežele.
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intervju

smo svoj nastop na poslovnih dogodkih in drugih predstavitvah
v tujini. Trženjske in promocijske aktivnosti na izbranih trgih smo
zasnovali v skladu s sistematičnim in ciljnim trženjem na osnovi
izsledkov poglobljenih analiz trgov in z oblikovanjem t. i. person slovenskega turizma. Promocijske aktivnosti smo okrepili
s sodelovanjem z ambasadorji slovenskega turizma. Posebno
pozornost smo namenili razvoju inovativnih in trajnostno usmerjenih produktov višje dodane vrednosti. Predvsem pa delamo
v tesni povezavi z gospodarstvom in turističnimi destinacijami.
Govorite o večzvezdičnih doživetjih, ali je tu kakovost
ključna?
Da, kakovost je temeljna za uresničevanje dolgoročne vizije
zagotavljana petzvezdičnih doživetij v slovenskem turizmu,
vendar sama po sebi ni dovolj. Petzvezdičnosti v slovenskem
turizmu ne pojmujemo ozko, zgolj kot kakovost nastanitvenih
kapacitet. Razumemo jo kot edinstvena butična doživetja premium kakovosti, ki jih je možno doživeti le v Sloveniji.
Trendi na turističnem trgu kažejo, da danes turisti cenijo
avtentična doživetja, ki jim dajejo priložnost, da se z destinacijo obiska povežejo na več ravneh – fizični, čustveni, izkustveni,
spiritualni, intelektualni in družbeni ravni. Gre za posebne trenutke, ki vzpostavljajo močne čustvene povezave, in zapom

V letu 2017 je turizem predstavljal
10,4 odstotka globalnega BDP in
313 milijonov delovnih mest,
kar je deset odstotkov vseh zaposlitev.
ljiva doživetja, ki so vse prej kot generični produkti. So personalizirana, in ne standardizirana, edinstvena, in ne generična,
vodena, a še vedno z občutkom individualnosti, ekskluzivna, a dostopna, transparentna, a z elementi presenečenja, s
spoštovanjem tradicije, a z upoštevanjem potreb sodobnega
potrošnika.
Takšna doživetja v skladu z novim jezikom luksuza nago
varjajo zahtevnega in radovednega obiskovalca, ki ne želi
zgolj videti najbolj prepoznavnih ikon in hiteti od atrakcije do
atrakcije, ampak išče pristen stik z lokalno skupnostjo, zanimive lokalne zgodbe, ki se dotaknejo srca, navdihujejo in
ustvarjajo spomine za življenje. Obiskovalca torej, kot ga je v
svoji viziji opredelila tudi Slovenija.
Slovenija je s svojo zeleno zgodbo postala prepoznavna med strokovnimi javnostmi in mediji na globalni ravni. To
je res izjemen dosežek. Zdaj je pred nami izziv, da to zeleno butičnost in 5-zvezdična doživetja udejanjimo, da bomo
obljubo, ki jo dajemo na trgu, tudi uresničili ter povečali dodano vrednost. To lahko naredimo zgolj s konkretnimi doživetji, ki odsevajo to zgodbo. Verjamemo, da sta razvoj trajnostnega turizma in lansiranje nacionalnega projekta 5-zvezdičnih
doživetij, ki je tako razvojna kot trženjska platforma, prava pot
in potreben konkreten korak v smeri povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu in nagovarjanja zahtevnejših segmentov, ne nazadnje pa tudi v smeri povečanja kakovosti bivanja prebivalcev Slovenije.

navdihujoče prakse

V Slovenskem združenju za kakovost in odličnost
poudarjamo sodelovanje, ali vidite priložnost
sodelovanja s SZKO?
Na STO pozdravljamo prizadevanja, projekte in koncepte, ki
prispevajo k dvigu kakovosti in dodane vrednosti ne le v slo
venskem turizmu, temveč v celotnem slovenskem gospodarstvu, saj prispevajo k splošnemu vtisu o naši državi in enkratnim
doživetjem njenih obiskovalcev. Zato je pomembno, da na vseh
področjih gospodarstva spodbujamo kakovost in odličnost.
Sodelovanje z različnimi deležniki je za STO kot osrednjo nacionalno institucijo za promocijo slovenskega turizma ključno.
Nastalo je nekaj primerov sodelovanja na podlagi
znaka SQ Slovenska kakovost, ali vidite prihodnost
v tem sodelovanju?
Nosilci znaka SQ imajo veliko možnosti sodelovanja s STO pri
vseh zgoraj navedenih promocijskih in razvojnih aktivnostih.
Naj izpostavim, da pri trženju zdraviliškega turizma to sodelovanje že poteka. Želimo si kakovostnih, razlikovalnih, avtentičnih, trajnostno naravnanih doživetij in produktov z lokalnim
karakterjem. Nosilci znaka SQ so vabljeni, da sodelujejo v projektu 5-zvezdičnih doživetij, ki jih bomo tudi dodatno promocijsko izpostavili.
STO je pred leti razvila še en projekt, na katerega smo zelo
ponosni; v tujini ga prepoznavajo kot primer dobre prakse na
globalni ravni, Slovenijo pa je uvrstil med vodilne destinacije v
trajnostnem turizmu. Zelena shema slovenskega turizma spodbuja trajnostni razvoj in dviguje zavedanje o njegovi pomembnosti, kot nacionalni model pospeševanja trajnostnega turizma pa temelji na globalnih merilih, ki so jih razvili pri UNWTO
in Evropski komisiji, in na standardu Green Destinations. Ocenjevanje se izvaja na podlagi več kot sto meril. V zgolj treh letih imamo že 64 nosilcev znaka Slovenia Green, Zelena shema pa je kot odličen primer spodbujanja trajnostnega turizma
in zaradi boljše kakovosti življenja prebivalcev Slovenski turistični organizaciji prinesla že vrsto laskavih priznanj kot na pri
mer naziv prva zelena država na svetu 2016 in nagrado National Geographic World Legacy Destination Leadership. Prav tako
je Slovenija letos v okviru nagrade Sustainable Destinations
2018 Top 100 zmagala v kategoriji Best of the Planet – Best of
Europe, s čimer je postala ena od šestih najboljših destinacij
na svetu in najboljša v Evropi. V zeleno shemo se lahko vključijo tako destinacije kot tudi ponudniki nastanitev, naravni parki, turistične agencije in znamenitosti. Nosilci znaka kakovosti
SQ so vabljeni, da pridobijo tudi znak Slovenia Green, ki bo še
dodatno potrdil njihovo poslovno odličnost ter prizadevanja v
smeri trajnostnega razvoja.
Kaj nam predlagate pri razvoju znaka SQ?
Pomembno je, da na vseh področjih gospodarstva vzpodbujamo kakovostne produkte, ki bodo utrjevali ugled Slovenije kot
trajnosti zavezane dežele z visokokakovostnimi proizvodi in
storitvami. Glede na naše izkušnje z Zeleno shemo slovenskega turizma in znamko Slovenia Green so ključni vključevanje
različnih deležnikov, spremljanje uspešnosti, podpora uporabnikom ter promocija tako na domačem trgu kot v tujini. Internacionalizacija projekta pa zagotovo pripomore k prepoznavnosti sheme oz. znaka kakovosti.

25

Naslednja velika zvezda
v Evropi
Če bi sklepali po visokih uvrstitvah naše države na mednarodnih
turističnih lestvicah, bi lahko rekli, da je Slovenija čez noč postala
»The next big thing on the Continent« (naslednja velika zvezda
v Evropi), kot so zapisali na spletnem portalu Travel Weekly.
Tujce navdušujejo zlasti naša trajnostna naravnanost, pristnost,
nepričakovana drugačnost pa tudi odlična hrana in vino ter zlasti
ljudje, brez katerih nič od tega ne bi obstajalo.
Besedilo: Tonja Blatnik; fotografija: iStock

Leta 1950 je po svetu potovalo približno 25 milijonov mednarodnih turistov.
Danes je število naraslo za kar štiridesetkrat. K temu, kam se bodo popotniki odpravili – na leto potuje kar milijarda
turistov, pomembno prispevajo mediji in mednarodne lestvice, ki vplivajo na
ugled destinacij. K hitri prepoznavnosti
naše države sta letos občutno pripomogli dve umestitvi: Slovenija je bila razglašena za najbolj trajnostno usmerjeno državo, naša Vipavska dolina pa se je uvrstila
med deset najlepših krajev v Evropi.

ki bodo v prihodnosti vse bolj in bolj pri
ljubljene turistične točke. Pri odločitvi je
revijo National Geographic prepričalo
zlasti dejstvo, da je skoraj 60 odstotkov
Slovenije prekrite z gozdovi ter da v več
kot 40 parkih in naravnih rezervatih živi
približno 20.000 različnih rastlin in živali. Omenjajo številne pohodniške poti,
jezera, mesta s tlakovanimi ulicami, štruklje in vino. »Vse v državi z manj prebivalci, kot jih je v New Jerseyju – s populacijo samo malo nad dva milijona,« so še
zapisali v reviji.

NAJBOLJ TRAJNOSTNA
DRŽAVA SVETA
Mednarodna revija National Geographic
podeljuje nagrade za najbolj trajnostne
destinacije sveta, imenovane World Legacy Awards. Te prejmejo države z najbolj
trajnostnim turizmom, ki ohranjajo svoje
naravno okolje za prihodnje generacije
ter negujejo kulturno in naravno dediščino. Glavna merila za izbor zmagovalcev
so trajnostna ekonomska rast; socialna varnost, zniževanje brezposelnosti
in revščine; okoljevarstvo in vzdrževanje naravnih virov; kulturne vrednote, de
diščina in raznolikost; mir in varnost. Od
sto točk, kolikor jih je bilo možno doseči,
jih je Slovenija letos dosegla 96 in se
tako uvrstila na prvo mesto. Slovenija
tako spada v sam svetovni vrh destinacij,

VIPAVSKA DOLINA – MED
DESETIMI NAJBOLJ VROČIMI
EVROPSKIMI DESTINACIJAMI
Letošnje poletje je odmevala še ena
umestitev: v ugledni medijski hiši Lonely
Planet so Vipavsko dolino uvrstili med deset krajev v Evropi, ki jih je vredno obiskati. Ocenili so jo kot »presenetljivo neodkrito regijo, ki navdušuje ljubitelje vin in
avanturistične popotnike«. Dodali so tudi:
»Vipavska dolina je čudovit primer skritega dragulja v srcu Evrope.« Vipavska dolina navdušuje s svojo nepričakovano drugačnostjo in pristnostjo. Tuji novinarji ne
skoparijo s hvalospevi pokrajini, vinu, hrani, mirnemu življenjskemu utripu, čistemu
okolju in prijaznim ljudem. »Ob vsem,
kar ponuja, je najbrž res presenetljivo,
da njenih čarov še ni odkrilo več popot-

nikov,« so o Vipavski dolini, tej privlačni
in šarmantni regiji, zapisali avtorji izbora
Best in Europe 2018.
VINSKI IN GASTRONOMSKI
PRESEŽKI
Urednike Lonely Planeta je prepričalo
tudi izjemno vino. Vipavska dolina morda
resda nima pogojev za množični turizem,
a jih ima zato v butičnosti in drugačnosti. Pri vinih je to vsekakor prednost. Letos mineva natanko 515 let od prvega
(znanega) naročila vipavske rebule. Na
svoj dvor jo je naročil cesar Svetega rimskega cesarstva Maksimilijan I. Da bi zaznamovali ta pomembni mejnik, so se na
pobudo Edvarda Svetlika povezali vidni
vinarji Miha Batič s posestva Batič, Primož
Lavrenčič s posestva Burja, Valter Mlečnik
s kmetije Mlečnik, Zmago Petrič s svojo Guerilo in Franc Vodopivec s kmetije
Slavček. Organizirali so dvodnevni simpozij, imenovan Vipavska rebula – Cesarjev izbor 1503, na katerem je predaval
tudi Matjaž Lemut, Posestvo TILIA (intervju z njim na strani 19). Da sta odlično
vino in odlična hrana najboljša sopotnika,
dokazujejo tudi izjemni kulinarični mojstri.
Kobariška kuharska zvezdnica Ana Roš
je prejemnica prestižnega naziva najbolj
še kuharice na svetu, Slovenija bo v letu
2021 okronana z nazivom Evropska gastronomska regija.
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nosilci znaka SQ

NE GRE LE ZA
KAKOVOST,
TEMVEČ ZA
RAZLIKOVANJE
OD
STANDARDNEGA
Slovensko združenje za kakovost in
odličnost (SZKO) si prizadeva za dvig
kakovosti in uspešnosti gospodarskih
in negospodarskih subjektov ter javne
uprave z uporabo in vpeljevanjem
elementov kakovosti in poslovne odličnosti
v delovanje in poslovanje. Ponosni smo,
da smo lastnik registriranega znaka SQ –
Slovenska kakovost.

nak SQ je registriran 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, zato
je znak SQ priznan tudi na evropski ravni.
V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih
proizvodov/storitev možno izkazati tudi z znakom
SQ, ki pomeni odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev. Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov
in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje
in doseganju prodajnih ciljev. Tokrat predstavljamo tri nove prejemnike. Čestitke!

kakovost

TUDI V MAJHNEM PODJETJU
SO VEDNO MOŽNE IZBOLJŠAVE
»Certificiranje je dolgotrajen postopek, med katerim se veliko
naučiš. Čeprav smo pred certificiranjem menili, da izboljšave v
našem malem podjetju niso več potrebne, smo kmalu ugotovili, da je stalen napredek nujen. Samo stalna nadgradnja v vseh
fazah zagotavlja nadaljnji razvoj in te sili, da ne zaspiš na lovorikah,« pravi Denis Skok, direktor podjetja Vse za dom.
Certifikat SQ so lani dobili za obe seriji svojih izdelkov – za
izdelavo jeklenih nadstreškov (www.nadstreski.com) in za
izdelavo lesenih teras (www.lesene-terase.com). Za certificiranje so se po Skokovih besedah odločili zato, ker so menili,
da njihovi izdelki ustrezajo predpisanim merilom, saj so plod
lastnega razvoja, so v celoti izdelani v Sloveniji in so visokokakovostni.

IZDELKI SLOVENSKEGA POREKLA
SO JIM V PONOS
V podjetju Mesarstvo Blatnik so znak kakovosti SQ, ki so ga
pridobili pred 16 leti, nadgradili še z znakom izbrana kakovost
za rejo govejih živali, razsek in konfekcioniranje ter proizvodnjo
izdelkov iz govejega mesa. K certificiranju po besedah direktorja
Roberta Blatnika spodbujajo tudi svoje dobavitelje živine – trenutno je po shemi izbrana kakovost certificiranih 127 rejcev, s kate
rimi stalno sodelujejo.
»Živino kupujemo od preverjenih rejcev,« pravi Robert Blatnik in dodaja, da za upravljanje kakovosti v podjetju skrbijo vodje oddelkov, vsako leto pa na to temo v sodelovanju z zunanjimi
partnerji organizirajo izobraževanje prav za vse zaposlene.
NOV SISTEM VODENJA PROIZVODNJE
Eden zadnjih ukrepov, s katerim so dodatno okrepili kakovost
poslovanja in izdelkov, je bila zamenjava sistema vodenja proizvodnje. Avtomatizirali so postopke od zbiranja naročil do dekla
riranja posameznih izdelkov ter njihove izdaje in dostave kupcem.
»S tem imamo stalen vpogled v poslovanje proizvodnje, hkrati pa
zagotavljamo stoodstotno sledljivost vseh surovin v vseh fazah
proizvodnje in končnih izdelkov, ki jih dostavimo kupcem,« še pravi sogovornik in dodaja, da so lahko zaradi tega ukrepa pridobili
certifikat izbrana kakovost za celoten mesnopredelovalni obrat.
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POTRDITEV ZNAKA SQ ZA
ODLIČNOST MEROSLOVNIH REŠITEV
»Znak SQ predstavlja potrditev kakovosti in odličnosti naših
meroslovnih rešitev ter s tem večjo prepoznavnost med našimi
poslovnimi partnerji,« pravi Marko Lotrič in dodaja, da bodo z
njegovo pridobitvijo lažje uresničevali vizijo »Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Meroslovje«. S tem se jim bodo odprle
možnosti za doseganje večje dodane vrednosti doma ter v tujini
ter posledično nadaljnjo rast in razvoj.
PRIMEREN ZA NAJRAZLIČNEJŠA MARKETINŠKA
GRADIVA
Lotrič, tudi predsednik SZKO, pravi, da v okviru združenja prizadevajo za sistematičen pristop do znaka SQ. »Prepoznavnost in
uveljavljenost znaka v slovenskem prostoru je tista, ki bistveno

S SKRBJO ZA ODLIČNOST DO ZAUPANJA KUPCEV
Večino izdelkov prodajo v lastnih prodajalnah. Ljudje jih dobro
poznajo in jim zaupajo. To je med drugim zasluga vlaganja v certifikate, ki potrjujejo kakovost njihovih izdelkov. »Za pridobitev znaka kakovosti SQ smo se odločili zato, da strankam in poslovnim
STRANKE JIH JEMLJEJO RESNEJE
»Preveriti smo želeli, ali si znak zares zaslužimo, in ugotoviti, kje še lahko napredujemo oziroma kaj še lahko nadgradimo,« pravi sogovornik. »Zdaj, ko imamo certifikat že več kot
leto dni, opažamo, da nas stranke jemljejo resneje, da se lažje
odločijo za nakup in da kdaj SQ tudi pretehta, ko se odločajo
med več ponudniki.« Znak SQ pomaga tudi pri prodaji na tujih trgih. V Avstriji prodajo približno 20 odstotkov nadstreškov
in 15 odstotkov lesenih teras. Ker Avstrijci najbolj verjamejo v
domačo avstrijsko kakovost, se morajo pri prodaji zelo truditi.
Znak SQ jim pri tem pomaga, saj ga priznavajo tudi Evropska
organizacija za kakovost, kar mu daje mednarodno veljavo in
prepoznavnost.
ŠTIRI RAVNI KAKOVOSTI
Kakovost v podjetju spremljajo na štirih ravneh. Prva je nadzor vhodnih surovin, druga pregled polizdelkov, tretja nadzor
končanih izdelkov, četrta pa dodaten pregled pred pakiranjem oziroma montažo. Kot pravi Skok, v kovinarski delavnici
kakovost pri velikih projektih zagotavljajo prek sodelovanja s
podizvajalci ter z rentgensko in ultrazvočno kontrolo zvarov.
V delavnici za pripravo lesa in izdelavo lesenih teras pa načrtujejo nakup avtomatske linije za obdelavo in razrez lesa, pri
čemer bo možnost za napake resnično minimalna.

vpliva na njegovo rabo.« Uporaba znaka je smiselna za marketinška gradiva, kot so tiskani letaki in brošure, spletna stran, dodatek podpisu v e-pošti oziroma na vseh gradivih za komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji.
Zaposlenim v podjetju LOTRIČ Meroslovje postopek pridobiva
nja znaka SQ ni bil tuj, saj so vajeni pogostih postopkov notranje
in zunanje presoje, ki jih pri njih izvajajo Urad RS za meroslovje,
Slovenska akreditacija in večji poslovni partnerji. Kot pravi sogovornik, ima vsak izmed teh postopkov svoje zakonitosti in pravila
ter na edinstven način pripomore k povečanju kredibilnosti njihovega dela in blagovne znamke. »Vsak obisk strokovnjakov je lepa
priložnost za usvajanje novega znanja. Pogled od zunaj je dragocena izkušnja in ga vsekakor velja upoštevati,« poudarja Lotrič.
partnerjem povemo, da za odličnost skrbimo v vseh procesih –
od nabave živine pri slovenskih rejcih do prodaje posamezne
klobase,« pravi Blatnik. Dodaja, da si že od začetka prizadevajo
za spodbujanje domače proizvodnje ter za najvišjo kakovost svojih izdelkov in storitev. »Smo podjetje s tradicijo, v ponos so nam
izdelki slovenskega porekla.«
Znak SQ sicer nosi več kot 70 izdelkov Mesarstva Blatnik. Ker
si vseskozi prizadevajo za izboljšave, so jim bile dobrodošle vse
informacije in smernice v zvezi z izboljšanjem poslovanja, ki so jih
dobili med certificiranjem.

Akreditiran meroslovni laboratorij za kalibracije in kontrolo podjetja LOTRIČ Meroslovje deluje skladno s standardoma 17020 in
17025, ki urejata sistem vodenja. Za vsakega od obeh standardov
imajo zadolženega po enega izmed sodelavcev (vodij področja), ki se med seboj dopolnjujeta in sta med drugim certificirana
po shemi menedžer kakovosti QM, ki ga v skladu z zahtevami
Evropske organizacije za kakovost izvaja SZKO. Od letos so tudi
partner mreže EFQM, lani so zaključili reorganizacijo delovnih
procesov za doseganje strateških ciljev do leta 2020, trenutno
pa so sredi vzpostavitve učinkovitega procesa strateškega upravljanja kadrov.
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partnerske organizacije

kakovost

Etika in akademska svoboda
Zakaj so visoki etični standardi, odličnost in kakovost v visokem
šolstvu pomembni gradniki poslanstva fakultet.
Besedilo: izr. prof. dr. Polona Šprajc, Iztok Podbregar

akulteta je akademska skupnost visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, študentk in študentov, preostalih zapo
slenih ter vseh, ki v lokalnem ali širšem okolju prispevajo k rasti
skupnosti. Vsem je skupno, da z osnovnim poslanstvom, tj.
pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom, ohranjajo temeljne vrednote, odgovornost, integriteto, čast in medsebojno
spoštovanje. Gre za niz izbranih vrednot, ki so tudi izhodiščne
za akademsko raven fakultet in univerze. Vsak posameznik
je odgovoren za integriteto in kulturo ter oliko, predvsem pa
spoštovanje do soljudi in okolja. V slovenskem okolju fakultet so
študenti razvili različne kodekse spoštovanja in odnosnih povezav z okoljem. V praksi to v večini primerov ni samo črka na papirju, a se zaradi različnih motilcev med pedagoškim procesom,
načinom komunikacije, ki v dobi hitre ter praktično komunikacije 24/7 presega določene okvire spoštovanja tudi pedagoškega dela, in zaradi morebitnih drugih spotik vseeno pred vsakim
novim študijskim letom sprašujemo, kako bi mogoče z malce
bolj tradicionalnimi oblikami obnašanja in delovanja študentov
tudi to upoštevale mlade generacije, ki jih pogosto tudi zaradi
sobivanja na socialnih omrežjih in podobno zapelje v drugačne
oblike pozdrava, komunikacije in vedenja med pedagoškim
procesom, kot bi si želeli.
NOBEN ČLOVEK NI SAM SEBI ZADOSTI
Glede na dobo digitalizacije, spremembe v okolju na ravni tako
narave, tehnologije, kulture, politike, demografije in ne nazad
nje spremembe v družbi se po eni strani kaže možnost za večji prerast individualnosti nad skupnim delom, a vendarle vemo,
da je moč posameznika močna takrat, ko preraste v skupino,
preraste v družbo. Prvi izziv, ki je pred novimi študenti, je torej, kako individualnost, ki je lahko zelo hitro vidna in prisotna,
spremeniti v sodelovanje in medsebojno sprejemanje, v sku
pnost, ki se bo skupaj vzpenjala po lestvici letnikov in znanja.
Vsak človek potrebuje v svojem življenju včasih nasvet, včasih
usmeritve, včasih pa zgolj ramo. Tudi v akademskem prostoru,
kjer lahko vsak študent zelo hitro postane izoliran od dogajanja,
če se oddalji od skupine in če je moč omrežja tehnologije večja,
je potreba po povezanosti izjemna. Znanje raste tako hitro, kot
ga razvijamo ljudje.
Tudi študentke in študenti po že prehojeni poti izobraževanja
še kako dobro vedo, da so z vzajemno povezanostjo močnej
ši. A ker fakulteta izpusti iz primeža tisto obliko »prisilne« oblike
sodelovanja na predavanjih, se lahko zgodi, da tovrsten pristop,
ki mladim dopušča dve možnosti – biti ali ne biti – odmakne
določene posameznike od skupine in jih pusti, da rastejo indi-

vidualno. Zdi se nam, da je ravno zaradi razvojnih razsežnosti, ki
se tudi usmerjajo v izgradnjo ekosistemov organizacij, še kako
pomembno tudi spodbuditi mlade, da gradijo svoj ekosistem v
okolju fakultete in univerze ter na ta način hitreje, bolje ter uspe
šneje izgradijo tudi svojo akademsko pot.
AKADEMSKA SVOBODA JE PRIMARNA ETIČNA
KATEGORIJA
V slovenskem visokem šolstvu se v vsakodnevnem delovanju
velikokrat uporablja termin akademska svoboda. Razumevanje in percepcija akademske svobode sta različna med posamezniki in tudi med različnimi visokošolskimi zavodi. Za laika se
postavlja logično vprašanje, kaj pomeni akademska svoboda. Ali
to pomeni, da na fakultetah ne veljajo nobeni zakoni in nobena
pravila? Ali je akademski svobodi prepuščen odnos med profesorjem in študentom, torej tu veljata poseben bonton in etika?
Ali je akademska svoboda ocenjevanje znanja? Seveda so to le
nekatera vprašanja, ki zahtevajo odgovor. Vsaka organizacija si
izgradi odnose med notranjimi in zunanjimi deležniki na podlagi
določene stopnje etike, ki jo je praktično nemogoče zapisati v
zakone in predpise. Znanje kot osnovna prvina vseh v visokem
šolstvu je prvi in temeljni dejavnik akademske svobode. Torej,
vsem profesorjem je prepuščeno, da na svojem znanstvenem
področju, običajno uokvirjenem z določeno habilitacijo (docent,
izredni profesor, redni profesor), povsem svobodno raziskujejo
in iščejo nove izsledke na podlagi svoje radovednosti. Da, tudi ta
akademska svoboda ima eno omejitev. Treba jo je spoštovati pri
raziskavah človekove pravice, pri čemer je treba spoštovati tudi
demokratične družbe. Dosledno je treba spoštovati avtorstvo in
se z vsemi močmi boriti proti zavestnemu plagiatorstvu.
Kaj je primarna akademska svoboda študentov? Da povsem
svobodno zajemajo znanje, ki je na razpolago in je horizontalno
ter vertikalno vpeto v predmete in predmetnike, ki skupaj dajo
zadostne in potrebne kompetence za določene poklice. Če je
na eni strani akademska svoboda zajemanja novih znanj s strani
študentov zadostna in potrebna v za to namenjenem časovnem
okviru in vsebinsko s postavljeno ravnjo zadostnega in potrebnega znanja, potem lahko govorimo, da je to tudi etično početje
s primerno dodano vrednostjo. Zakaj etično? Preprosto zato, ker
je za večino študentov v Sloveniji študij brezplačen. Ni nezakonito, a je prav gotovo neetično čas študija neprimerno raztegniti.
Študenti, še posebej tisti na začetku študija, se le redko zavedajo, da je čas študija pravzaprav edino obdobje v življenju
posameznika, ki je prvenstveno namenjeno zajemanju največje
možne količine znanja in s tem pridobivanja kompetenc za živ

ljenje. V mislih nimamo samo znanja, ki ga kot standard
za pozitivno oceno zahtevajo posamezni profesorji, temveč poleg tega še širše znanje, ki je na razpolago posamezniku in skupinam študentov. Akademska svoboda
in tudi etično je, da se študent nauči uravnotežiti prostočasne aktivnosti, da se vsak dan primerno spočije in
prehranjuje ter da v čim večjih količinah zajema različna
nova znanja in s tem širi svoje kompetence. A neetično je,
da študenti pridejo na predavanja in so samo fizično pri
sotni v prostoru, kjer se profesorji trudijo s prenašanjem
svojih izkušenj in znanj na njih, v resnici pa so daleč nekje
v svojem virtualnem svetu. To je nekulturno do profesorja in neetično najprej do samega sebe in potem tudi do
drugih študentov. Bonton, etika in akademska svoboda
so tudi dejavniki osebnih odnosov med študenti in profesorji. Včasih so starostne razlike med visokošolskim učite
ljem in študentom zelo majhne. Organizacijska kultura ne
zahteva spoštljivega vikanja, kot je to morda bilo v preteklosti, vendar mora vsak profesor imeti primerno avtoriteto
znanja in se obnašati do vseh študentov enako.
Skratka, akademska svoboda je dovolj širok okvir za
organizacijsko kulturo kakovostnega raziskovanja ter podajanja novih znanj s strani profesorjev ter primernega zajemanja znanja s strani študentov. Akademska svoboda
je tudi dosledno spoštovanje različnosti. Kakšne različnosti? Najprej različnih znanj, ki so na razpolago. Potem različnega zajemanja teh znanj, pri čemer so pravzaprav
zaželeni individualni pristopi in poti pridobivanja kompetenc. Etično je pomagati tistim, ki imajo določene omejitve kot individuumi in etično je aktivno sodelovati v sku
pinah, ki poglabljajo določene vsebine. Menimo, da je
povsem neetično pod pretvezo akademske svobode razlagati norme in predpise posameznega okolja in celotne
družbe, a jih ne spoštovati. Povsem neakademsko je tudi
dajati prednost različnim neetičnim pojavom, zavržnim
dejanjem pred uveljavljenim standardom in znanjem v
dru
žbi. Akademska svoboda je zadosten in potreben
okvir za odnose in delo v visokem šolstvu. Je primarna
etična kategorija, kar si moramo vsak dan ponavljati.
UČIMO – ZA ŽIVLJENJE
Želimo si, da se študenti izgradijo v celovite osebnosti,
ki bodo poleg znanja in kompetenc s seboj nesli tudi
ustrezno mero ravnanja do sočloveka, izgradnje tistih
kompetenc oz. socialnih veščin, ki so v današnjem času,
žal, včasih na stranskem tiru zaradi usmeritve k prehitrim
uspehom. Nihče ne bo prehitel ničesar, če ne bo skupna
dobrobit družbe taka, kot si jo želimo.
Sodobno okolje je večkrat netransparentno in se zelo
hitro spreminja. To večkrat povzroča percepcije negotovosti, ki občasno pod vprašaj postavijo tudi etiko. Zato si
mora vsak posameznik v svojem okolju razviti postopek,
kako se v najkrajšem času iz negotovosti prebiti v poznano situacijo, vendar ne na neetičen način oziroma tako,
da se kršijo pravice drugih soudeleženih v istem okolju.
Uspešno zajemanje znanja zahteva, da najprej dobro
spoznamo samega sebe, zatem bližnje okolje in potem
preostalo družbo.
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60 let razvoja organizacijskih
ved na Fakulteti
za organizacijske vede
Fakulteta za organizacijske vede Univerze
v Mariboru je svoj razvoj začela in ga ves čas
svojega delovanja nadaljuje v Kranju. Je ustanovna
članica Univerze v Mariboru. Svoje poslanstvo je
začela razvijati kot zavod, kasneje je delo razvijala
v okviru višje in visoke šole do prehoda v fakulteto.
Besedilo: izr. prof. dr. Polona Šprajc; fotografija: arhiv

V šestih desetletjih je današnjo fakulteto zaznamovalo več
pomembnih mejnikov, ki so tako na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju pomenili osnovo za današnje
delo in postavitev vizije za naprej. Ves čas svojega delovanja je kakovost dela postavljala v ospredje, pri čemer še danes
z odgovornostjo in spoštovanjem do zaposlenih, študentov in
zunanjega okolja celovito izvaja svojo dejavnost. Je fakulteta,
ki je slovenskemu prostoru ponudila temelje organizacijskih
znanosti in menedžmenta, pri čemer je še danes ključna institucija na omenjenem področju.
60 let razvoja organizacijskih znanosti, 60 zaposlenih v letu
2018 in vsaj 60 nadaljnjih desetletij prihodnjega razvoja na
področju fakultete je smer, ki ji bo fakulteta sledila. Celovitost
njenega delovanja bo močna toliko, kolikor bo močna sinergija
zaposlenih, ki skupaj z zunanjim okoljem dosegajo in presegajo
vsakodnevno zastavljene cilje. Ob stebrih študijskih programov
se bo skladno s trendi visokošolskega prostora poskušala še
bolje umestiti v mednarodni prostor ter v slovenskem prostoru študentom ponuditi tisto, kar v danem trenutku potrebujejo.
Ciljna javnost so vselej in vedno bodo študenti. Odgovornost
in spoštovanje do njih ter ostalih deležnikov s tradicijo lastnega dela naj spremljajo Fakulteto za organizacijske vede tudi v
nadaljnjih desetletjih.
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partnerske organizacije

kakovost

en kakovostnik skupaj na delavnici za deset udeležencev). Izvajalca sta to izvedla
pro bono, da ta prebojni projekt ne bi v
nobenem primeru bil pod sumom prvenstveno tržnega interesa. Zbornica pa je
usposabljanje plačala na račun našega
združenja. To bomo investirali v celostno
podobo, spletno stran in podobno.

Služenje poslanstvu kakovosti
Združenje za zdravstvo (ZZZ) je septembra letos proslavljalo prvo leto
svojega delovanja. Poslanstvo ZZZ je prispevanje k rasti kakovosti
zdravstva v Sloveniji. Dodatek »za kakovost« smo namenoma izpustili,
saj je naše prepričanje, da so največje priložnosti v interdisciplinarnih
celostnih rešitvah brez favoriziranja posamezne stroke ali interesne
skupine, torej tudi brez favoriziranja profesionalcev s področja kakovosti.

akaj smo ocenili, da potrebujemo
poleg delovanja kot sekcija znotraj SZKO
tudi samostojno združenje?
Sekcija zdravstvo v SZKO je dolga leta zelo dobro delovala. V
okolju SZK je rasla strokovna socialna mreža zavzetih za kakovost iz zdravstva. Število referatov in udeležencev pri sekciji zdravstvo na konferencah v Portorožu je z začetnih malo več
kot deset v letu 2001 zraslo na krepko več kot sto v zadnjih letih.
Leta 2016 je bilo prijav za referat 32! Razvila se je zelo učinkovita
izmenjava znanj in izkušenj. Udeleženci so bili iz različnih strok/
področij (zdravniki, medicinske sestre, direktorji, predstavniki
vodstva za kakovost ...). Obseg in uspeh dialoga sta rasla. Po letu
2006 smo organizirano delovali tudi čez celo leto. Dušan Šinigoj,
Miran Rems, Daniel Grabar in Sandra Tušar so k temu prispevali
kot predsedniki. Dodana vrednost ni bila le izmenjano znanje in
izkušnje, ki so pomagali posameznikom, da so lažje in uspešneje delovali kot posamezniki. Uspelo nam je tudi nekaj delovanja SKUPAJ. Na pobudo nekaj članov sekcije je nastala Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010–2015),
ki jo je potrdil minister Dorjan Marušič. S svojo naklonjenostjo
je veliko prispeval k prizadevanjem sekcije. Leta 2013 smo ocenili, da je čas za ambicioznejši pristop. Poslanstvo sekcije smo
preoblikovali v načelo »Z razvijanjem kakovosti celovito in uspešno povezovati vse deležnike, ki vplivajo na zdravje,«, vizijo pa v
nalogo »Postati vpliven in odgovoren partner pri razvijanju kakovosti sistema zdravstvenega varstva«.
SZKO je s svojo dejavnostjo usposabljanja in certificiranja
vodij kakovosti pomembno pripomogel k temu poslanstvu in k
ustvarjanju pogojev za uresničitev vizije. Usposobljenih in certificiranih je več kot 50 strokovnjakov, zaposlenih v zdravstvu. Njihov vpliv je pomemben.
Za lažje delovanje v smeri realizacije vizije smo sedaj neka
teri iz sekcije ustanovili samostojno združenje. V SZKO do sedaj
še ni bilo razvite prakse, da bi sekcija dobila večja pooblastila
za samostojnejše delovanje za svoje poslanstvo, ki je preraščalo
cehovsko prizadevanje za osebne interese svojih članov »kakovostnikov« in se razvijalo v gibanje, ki naj soustvarja splošno kulturo kakovosti, v tem primeru v zdravstvu.

ki gojijo univerzalna načela in metode kakovosti. To, da je tudi
SZKO vzpostavil kontinuiteto sekcije, k čemur uspešno prispeva
njen predsednik Sergej Hojker, je dobrodošlo, saj si prizadevamo za iste cilje. Uspelo nam je celo razširiti programsko »koalicijo« tudi na Komisijo za kakovost pri združenju zdravstvenih zavodov. Načrti in pričakovanja so velika.

področjih; prispevanje h koristni uporabi povratnih informacij pacientov; prispevanje k pokrivanju zdravstvene oskrbe
za nezavarovane osebe in prispevanje k
razvoju enotne združene baze podatkov
vsakega pacienta.
Veselimo se uspeha, da smo dobili
in realizirali priložnost usposabljanja 100
zdravnic in zdravnikov, ki v okviru ZZS izvajajo strokovni nadzor s svetovanjem.
Verjamemo, da je bilo to možno na osnovi
interdisciplinarne izvedbe (en zdravnik in

Kaj so bile dejavnosti Združenja za zdravstvo
v prvem letu?
Pripravili smo si načrt dela in delovali na petih področjih: prispevanje k uporabi kazalnikov; prispevanje k razširjanju aktivne uporabe pristopa kakovosti na do sedaj še nesistematično pokritih

Kako v prihodnosti vidimo sebe in
SZKO?
Prišel je čas za kulturo skupaj. Sistemski
preboji so skoraj nemogoči brez tesnej
ših koordinacij, ki presežejo delovanja
le posameznika, omejenosti njegovega
znanja, interesa, ranljivosti in vplivnosti.
Ideje o preboju zahtevajo nove prakse,
pogoje in znanja.
V Sloveniji je bilo avgusta 2018 registriranih 24.045 društev, kar je za 20 odstotkov več kot pred devetimi leti (vir: AJPES).
Ta številka zajema tudi 81 zvez združenj
(vir: Wikipedia), pri čemer je med njimi več
kot deset zvez, ki povezujejo združenja
posamezne stroke (npr.: elektrotehnike,
ekologije, inovacij, letalstva, kulture, gos-
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podarstva, pedagogike, zgodovine ...).
Osebno vidim velike priložnosti v razvoju
SZKO v smeri Slovenske zveze združenj
za kakovost (Pomursko društvo za kakovost, OZARA nacionalno združenje za
kakovost življenja, slovenska podružnica – Evropsko združenje za kakovost v
družinski - splošni medicini, Društvo za
kakovost bivanja Nova Gorica, Združenje za zdravstvo). Razvijati sinergijsko
podporno okolje za panožna in regijska
združenja s poslanstvom kakovosti. Naloga ni enostavna. Kako nekaj več dobiti
(od EU, od zveze), ne da bi bila avtonomnost (Slovenije, posameznega združenja)
bistveno prikrajšana.
Vesel sem, da imamo ob strpnem in
sodelovalnem vodenju sedanjega predsednika SZKO možnost prispevati k razvoju take rešitve tudi mi iz Združenja za
zdravstvo. Kot vedno sem optimist!

Marko Kiauta
predsednik Združenja za zdravstvo

Pot do zdravja
Naš cilj so zdravi in srečni ljudje. Smo veledrogerija za
prodajo zdravil z najširšo ponudbo izdelkov za humano in
veterinarsko medicino v Sloveniji. Odlikujejo nas hitrost,
varnost in zanesljivost. Svoje delo opravljamo srčno in
predano. Prav zaradi tega nam zaupajo številne lekarne in
bolnišnice ter druge zdravstvene in veterinarske ustanove.
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Zavedamo se, da nam prihodnost ponuja nešteto izzivov.
Premagamo jih lahko z nenehnim izpopolnjevanjem.

Y

S kakovostnimi storitvami in s široko izbiro zdravil ter drugih

CM

izdelkov bomo zaupanje svojih kupcev opravičevali

MY

tudi v prihodnje!

CY

01 470 98 00 | www.kemofarmacija.si
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Inﬁniti MRM

Zakaj smo ocenili, da želimo kot Združenje za zdravstvo
še naprej tesno sodelovati znotraj programa SZKO?
Absurdno je, da ne iščemo sinergij iz kulture skupaj. SZKO ima
v družbi kljub resnim zapletom v zadnjih letih še vedno velik ugled, predvsem pa obilico strokovnjakov in zanesenjakov,
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Strategija,
ki bo popravila zdravstvo
V zdravstvu so dnevi običajne prakse minili. Vsak zdravstveni sistem
v svetu se spoprijema z naraščajočimi stroški in neenakomerno
kakovostjo, in to kljub trdemu delu dobronamernih ter dobro
usposobljenih kliničnih delavcev. Voditelji in odločevalci v zdravstvu
so poskušali z neštetimi drobnimi popravki – s preprečevanjem
goljufij, z zmanjševanjem napak, uveljavljanjem delovnih smernic,
izobraževanjem pacientov, uvajanjem elektronskih zdravstvenih
kartotek –, vendar nič od tega ni prineslo bistvenega izboljšanja.
Čas je za popolnoma novo strategijo.
Besedilo: Michael E. Porter in Thomas H. Lee (Harvard Business Review)

jeno bistvo je izredno povečati vrednost za paciente, kar pomeni dosegati najboljše rezultate pri naj
nižjih stroških. Od zdravstvenega sistema, ki temelji na ponudbi oziroma tem, kar počnejo zdravniki, se moramo premakniti
k sistemu, osredinjenemu na potrebe pacientov. Namesto obsegu in donosnosti ponujenih storitev – zdravniških obiskov, bolnišničnih zdravljenj, posegov in preiskav – se moramo posvetiti
izidom pri pacientih. Današnji razdrobljeni sistem, v katerem vsak
lokalni izvajalec ponuja celo vrsto storitev, moramo zamenjati s
sistemom, v katerem storitve za posamezna zdravstvena stanja
in s tem oskrbo visoke vrednosti na pravih krajih ponujajo posamezne zdravstvene organizacije.
Ta prehod ni samo en korak, ampak splošna strategija. Poimenovali smo jo »načrt vrednosti«. Zahtevala bo preoblikovanje
načina organizacije, merjenja in plačevanja zdravstvene oskrbe.
Načrt vrednosti sta leta 2006 v svoji knjigi Redefining Health
Care (Preobrazba zdravstva) predstavila Michael Porter in Elizabeth Teisberg. Od takrat so bila z raziskovanjem in delom tisočih
zdravstvenih vodij in akademskih raziskovalcev po svetu razvita orodja za njeno uresničevanje, ki jih uvaja vse več izvajalcev
zdravstvenega varstva in akademskih organizacij.
Prehod k zdravstvu, osredinjenemu na vrednosti, poteka.
Nekatere organizacije in pobude na posameznih področjih dejavnosti so še vedno v pilotni fazi. Druge organizacije, kot sta
ameriški zdravstveni center Cleveland Clinic in nemški zdravstveni center Schön Klinik, so se lotile obsežnih sprememb, ki so
vključevale več vidikov agende. Z njimi so dosegle presenetljiva
izboljšanja izidov in učinkovitosti ter rast tržnega deleža.
Zdaj ni več nobenih dvomov o tem, kako povečati vrednost
oskrbe. A vprašanje je, katere organizacije bodo vodile in kako
hitro jim druge lahko sledijo. Glede na utrjene interese in prakse
številnih desetletij izziva postati na vrednost osredinjena organizacija ne smemo podcenjevati. Ta preobrazba se mora zgoditi
od znotraj. Sklop medsebojno odvisnih korakov, ki so potrebni
za izboljšanje vrednosti, lahko izvedejo samo zdravniki in zdravst-

vene organizacije, saj je vrednost ne nazadnje odvisna od načina
izvajanja medicine. Kljub temu ima svojo vlogo v zdravstvenem
sistemu tudi vsak drug deležnik. Pacienti, zdravstveni načrti, delodajalci in dobavitelji lahko preobrazbo pospešijo. To bo močno
koristilo vsem.
OPREDELITEV CILJA
Prvi korak pri odpravljanju katere koli težave je pravilno oprede
liti cilj. Poskuse zdravstvene reforme sta ovirala nejasnost cilja in
celo sledenje napačnemu cilju. Ozki cilji, kot so izboljševanje dostopa do oskrbe, obvladovanje stroškov in povečevanje dobička, so le odvračali deležnike od bistvenega. Cilj ni niti dostop do
slabe oskrbe niti zmanjševanje stroškov na račun kakovosti. Po
večevanje dobička je danes neusklajeno z interesi pacientov, saj
je dobiček odvisen od povečevanja obsega storitev, in ne od dobrih izidov. V zdravstvu mora biti glavni cilj za izvajalce in vsakega
drugega deležnika povečevanje vrednosti za paciente, pri čemer
je vrednost opredeljena kot doseženi zdravstveni izid z vidika
pomena za pacienta v primerjavi s stroškom doseganja teh izidov. Povečevanje vrednosti zahteva povečevanje enega ali več
izidov brez povečevanja stroškov ali zmanjševanje stroškov, ne
da bi ogrozili izide, ali oboje. Neuspeh pri povečevanju vrednosti
pomeni preprosto neuspeh.
Sprejemanje cilja vrednosti na višjih vodstvenih in upravnih
ravneh je bistveno, saj načrt vrednosti zahteva korenit prelom s
preteklostjo. Čeprav niso zdravstvene organizacije nikoli nasprotovale izboljšanju izidov, so se osredinile na povečevanje količine
in ohranjanje marž. Kljub plemenitim izjavam o poslanstvu je resnično delo za izboljšanje vrednosti ostalo neizvedeno. Uveljav
ljeni načini izvajanja zdravstvene oskrbe in plačilne strukture, ki
so nespremenjene že več desetletij, so okrepili težavo in ustvarili
sistem z nepredvidljivo kakovostjo in nevzdržnimi stroški.
Vse to se zdaj spreminja. Ob spoprijemanju s hudim pritiskom
za omejitev stroškov plačniki agresivno zmanjšujejo stroške in se
končno odmikajo od plačila za opravljeno storitev k povračilu na

podlagi uspešnosti. V Združenih državah
Amerike je vse večji odstotek pacientov
vključen v shemi Medicare in Medicaid, ki
povrneta le delček ravni zasebnega zavarovanja. Ti pritiski vodijo vse več neodvisnih bolnišnic k vključevanju v zdravstvene sisteme ter vse več zdravnikov k
zapiranju zasebnih ambulant in zaposlitvi
kot plačani uslužbenci bolnišnic. (Za več
o tem glejte stranski zapis: »Zakaj sprememba prav zdaj?«) Prehod ne bo niti linearen niti hiter: vstopamo v dolgotrajno
obdobje, v katerem bodo izvajalci delali v
več plačilnih modelih z različno izpostavljenostjo tveganju. Izvajalci v tem okolju
potrebujejo strategijo, ki presega tradicionalno zmanjševanje stroškov in upošteva nove plačilne modele. Če lahko
izvajalci izboljšajo izide pacientov, lahko
ohranijo ali povečajo svoj tržni delež. Če
lahko povečajo učinkovitost zagotavljanja
odlične oskrbe, bodo lahko v katera koli
pogajanja vstopili s položaja moči. Naj
konkurenčnejši bodo ponudniki, ki bodo
povečali vrednost. Če organizacijam, ne
glede na to, kako ugledne in močne se
danes zdijo, ne bo uspelo povečati vrednosti, se bo pritisk nanje verjetno povečal.
Podobno bodo tudi zdravstvene zavarovalnice, ki načrt vrednosti sprejemajo
in podpirajo prepočasi, ker na primer
prednosti ne dajejo izvajalcem z visoko
vrednostjo, izgubile naročnike na račun
učinkovitejših.
STRATEGIJA ZA PREOBRAZBO
VREDNOSTI
Strateški načrt za prehod na sistem
zdravstvene oskrbe visoke vrednosti ima
šest gradnikov (glej grafiko). Ti so medsebojno odvisni in se medsebojno krepijo; kot bomo videli, bo napredek najlažji
in najhitrejši, če bo zajel vse izmed njih.
Gradniki strateškega načrta niso teoretični
ali radikalni. Vsi se v različni meri že izvajajo v organizacijah, ki segajo od vodilnih
akademskih zdravstvenih centrov do bolnišnic v varnostnih mrežah skupnosti. A
nobena organizacija še ni vzpostavila celotnega načrta vrednosti v celotni praksi.
Vsaka organizacija ima manevrski prostor
za izboljšanje vrednosti za paciente – in
ga bo vedno imela.
1. Organizirajte se v integrirane
delovne enote (IDE)
V središču preobrazbe vrednosti je sprememba načina povezovanja kliničnih

delavcev pri zagotavljanju zdravstvene
oskrbe. Prvo načelo pri strukturiranju katere koli organizacije ali podjetja je, da
se organizira okrog stranke in potrebe. V
zdravstvu to zahteva prehod od današnje
izolirane organizacije po oddelkih posameznih strok in ločenih storitvah k organizaciji, osredinjeni na pacientovo zdravstveno stanje. Tako sestavo imenujemo
integrirana delovna enota. V IDE posebna
skupina, ki jo sestavlja klinično in neklinično osebje, zagotavlja celovit ciklus oskrbe
za zdravstveno stanje pacienta.
IDE ne zdravi samo bolezni, ampak tudi
s tem povezana stanja, zaplete in okoliščine, ki jih pogosto spremljajo, npr. okvara oči in ledvic pri pacientih s sladkorno
boleznijo ali paliativna oskrba pri pacientih z metastatskim rakom. IDE ne zagotavlja le zdravljenja, ampak tudi prevzema
odgovornost za skrb za paciente in njihove družine, npr. tako da za
gotavlja
izobraževanje in svetovanje, spodbuja
upoštevanje protokolov zdravljenja in preprečevanja ter podpira potrebne vedenjske spremembe, kot sta opustitev kajenja
in izguba teže.
Osebje v IDE redno sodeluje kot eki
pa s skupnim ciljem: čim učinkoviteje
doseči čim boljši pacientov skupni izid. So
strokovnjaki za zdravstveno stanje, med
seboj se poznajo in si zaupajo ter se zlahka usklajujejo, da bi skrajšali porabljeni
čas in zmanjšali vire. Pogosto se formalno in neformalno srečujejo ter pregledujejo podatke o svoji uspešnosti. Opremljeni s temi podatki si na različne načine
prizadevajo izboljšati oskrbo: s pripravo
novih protokolov in z oblikovanjem novih
ali učinkovitejših načinov za vključevanje pacientov, vključno s skupinskimi obiski in z navideznimi interakcijami. Člani IDE
v idealnem primeru delajo na isti lokaciji,
kar prispeva k njihovi boljši komunikaciji in
sodelovanju ter učinkovitosti pri pacientih,
vendar delujejo kot ekipa tudi, če so na različnih lokacijah.
2. Merjenje izidov in stroškov
pri vsakem pacientu
Znano načelo upravljanja je, da je za hitro
izboljšanje na katerem koli področju treba
meriti izide. Ekipe se izboljšujejo in dosegajo odlične izide s časovnim sledenjem svojega napredka ter primerjanjem
svojega napredka z drugimi ekipami v
organizaciji in zunaj nje. Strogo merjenje vrednosti (izidov in stroškov) je ver-

33

jetno najpomembnejši korak k izboljšanju
zdravstvene oskrbe. Kjer koli v zdravstvu
vidimo sistematično merjenje rezultatov,
ne glede na državo, vidimo, da se rezultati izboljšujejo.
A dejstvo je, da velika večina izvajalcev
zdravstvenih storitev (in zavarovalnic) ne
sledi niti izidom niti stroškom obravnave
zdravstvenih stanj pri posameznih pacientih. Zgled: čeprav imajo številne ustanove »centre za bolečine v hrbtu«, lahko
le redke kaj povedo o izidih pri pacientih (npr. času vrnitve na delo) ali dejanskih
sredstvih, porabljenih za zdravljenje teh
pacientov v celotnem obdobju oskrbe.
Ta presenetljiva resnica bistveno prispeva k razumevanju, zakaj se v desetletjih
zdravstvenih reform ni spremenil trend
vrednosti v sistemu.
Če se merjenje izidov izvaja, to redko
presega sledenje nekaj ključnih področij,
kot sta umrljivost in varnost. Namesto tega
se je »merjenje kakovosti« osredinilo na
najlažje merljive in najmanj sporne kazalnike. Večina metrik »kakovosti« ne meri
kakovosti, ampak gre za procesne me
ritve, s katerimi se ugotavlja skladnost z
delovnimi smernicami.
Ni presenetljivo, da javnost ostaja ravnodušna do meritev kakovosti, s kateri
mi je mogoče ocenjevati zanesljivost in
ugled izvajalca, le malo pa povedo o dejanskih izidih pri pacientih.
Edino pravo merilo kakovosti so izidi,
pomembni za paciente. Pri zbiranju in javnem objavljanju teh izidov se izvajalci spoprijemajo z izjemnim pritiskom – in močno
spodbudo –, da se izboljšajo in sprejmejo
najboljše prakse, s posledičnim izboljšanjem izidov.
3. Prehod k paketnemu plačevanju
ciklusov oskrbe
Nobeden izmed prevladujočih plačilnih
modelov v zdravstveni oskrbi – splošna glavarina in plačevanje za storitve –
vrednosti oskrbe ne nagrajuje neposredno. Splošna glavarina, enotno plačilo za
kritje vseh pacientovih potreb, nagrajuje izvajalce za manjšo porabo, vendar ne
posebej za izboljševanje izidov ali vrednosti. Plačilo za storitve povezuje plačilo
z nečim, kar lahko izvajalci neposredno
nad
zorujejo – koliko storitev, npr. MRslikanj, lahko zagotovijo, vendar ne s sku
pnimi stroški ali storitvami. Ponudniki so
nagrajeni za povečanje obsega, vendar
to vrednosti ne poveča nujno.
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Plačilni pristop, ki je najbolje usklajen z
vrednostjo, je paketno plačilo, ki pokriva
celoten cikel oskrbe pri akutnih zdravstvenih stanjih, celotno oskrbo pri kroničnih
boleznih v določenem obdobju (običajno v enem letu) ali primarno in preventivno oskrbo določene populacije pacientov (npr. zdravi otroci). Dobro zasnovana
paketna plačila neposredno spodbujajo timsko delo in oskrbo visoke vrednosti. Plačilo je povezano s celotno oskrbo
pacienta s posameznim zdravstvenim stanjem in se usklajuje s tem, kar lahko nadzoruje skupina. Izvajalcem koristi
izboljšanje učinkovitosti ob ohranjanju ali
izboljševanju izidov.
Dobri modeli paketnega plačevanja
morajo vključevati: prilagoditve resnosti ali
upravičenosti samo za upravičene paciente, ki zagotavljajo, da je izvajalec odgovoren za zaplete, ki se jim je mogoče izogniti, kot so okužbe po operaciji; določbe
o ustavitvi izgub, ki zmanjšujejo tveganje
za nenavadno drage dogodke; obvezno
poročanje o izidih.
Paketne pristope k plačevanju vpeljujejo vlade, zavarovalnice in zdravstveni sistemi v več državah. Tak program je
na primer leta 2009 začel Svet stockholmskega okrožja, in sicer za vse totalne kolčne in kolenske endoproteze za
razmeroma zdrave paciente.
Rezultati so bili manjši stroški, večje zadovoljstvo pacientov in izboljšanje nekate
rih izidov. V Nemčiji so paketna plačila za
bolnišnično zdravljenje, ki v nasprotju s
plačilnimi modeli v ZDA združujejo vsa
plačila zdravnikov in druge stroške, pomagala ohraniti povprečno plačilo za bolnišnično zdravljenje pod 5.000 USD (v
primerjavi z več kot 19.000 USD v ZDA),
čeprav je bolnišnično zdravljenje v Nemčiji povprečno daljše za 50 odstotkov). Med
značilnostmi nemškega sistema so garancije za oskrbo, v okviru katerih je bolnišnica odgovorna za stroške ponovnega
bolnišničnega zdravljenja v povezavi s prvotnim zdravljenjem.
V ZDA so paketna plačila postala norma pri presaditvenem zdravljenju. Obvezno poročanje o izidih je tu združeno s paketi za okrepitev timske oskrbe, hitrejše
širjenje inovacij in za hitro izboljševanje
izidov. Izvajalci, ki so uvedli paketne pristope zgodaj, so imeli od tega korist. Tako
je na primer program presaditev ledvic
univerze UCLA od uvedbe paketnega
sistema cen v sodelovanju s konzorcijem

kakovost

Kaiser Permanente leta 1986 izrazito narastel in kmalu zatem vsem svojim plačnikom ponudil plačilni pristop. Njegovi izidi
so med najboljšimi na nacionalni ravni,
tržni delež univerze UCLA pri presaditvah
organov pa se je znatno povečal.
Paketnega plačevanja se oprijemajo tudi delodajalci. To leto je družba
Walmart uvedla program, s katerim svoje
zaposlene, ki potrebujejo operacijo srca,
hrbtenice ali drugo izbrano operacijo,
spodbuja, da si poiščejo oskrbo pri enem
izmed samo šestih izvajalcev na nacional
ni ravni, ki opravijo številne operacije in
dosegajo odlične izide: Cleveland Clinic, Geisinger, Mayo Clinic, Mercy Hospital (Springfield, Missouri), Scott & White
in Virginia Mason. Bolnišnicam povrnejo
stroške za oskrbo z enkratnim paketnim
plačilom, ki vključuje vse zdravniške in
bolnišnične stroške, tj. za hospitalizirane in
za ambulantno zdravljene paciente pred
operacijo in po njej. Dokler se operacija
izvede v enem izmed centrov odličnosti,
zaposleni za oskrbo ne plačajo iz svojega žepa ničesar: pokriti so stroški prevoza, nastanitve in obrokov za paciente ter
zdravstvene delavce. Program je v povojih, pričakuje pa se, da bodo družba
Walmart in drugi veliki delodajalci takšne
programe za povečanje vrednosti za svoje zaposlene še razširili in povečali spodbude za njihovo uporabo. Napredni delodajalci so spoznali, da morajo storiti več,
kot le omejiti stroške in sprejeti ukrepe
za promocijo zdravja, kot so doplačila ter
zdravstvene in velnes zmogljivosti v podjetjih, in so postali pomembna sila pri nagrajevanju izvajalcev z veliko vrednostjo z
več pacienti.
S širjenjem modelov paketnega
plačevanja se bo način oskrbe spremenil. Razmislite, kako izvajalci, ki sodelujejo v programu družbe Walmart, spreminjajo način zagotavljanja oskrbe. Ob tem,
ko klinični voditelji prepoznavajo procese,
povezane z oskrbo pacientov, ki živijo zunaj njihovega neposrednega območja,
spoznavajo, kako oskrbo bolje uskladiti z
vsemi lokalnimi zdravniki pacientov. Prav
tako prevprašujejo obstoječe prakse.
Tako na primer številne bolnišnice bolnike rutinsko naročajo na kontrolne preglede pri kardiokirurgu od šest do osem
tednov po operaciji, vendar se pregledi
zunaj kraja prebivanja za paciente brez
očitnih zapletov zdijo težko opravičljivi.
Pri odločanju o opustitvi teh obiskov so

klinični delavci spoznali, da lokalni pacienti mogoče niti ne potrebujejo pooperacij
skih pregledov.
Izvajalci izražajo zaskrbljenost glede
paketnih plačil, saj navajajo pomisleke,
da se heterogenost pacientov mogoče
ne bo v celoti izražala v povračilih in da
bi lahko pomanjkanje točnih podatkov
o stroških na ravni bolezni pomenilo izpostavljenost finančnemu tveganju. Ti
pomisleki so legitimni, vendar so prisotni pri vsakem modelu povračila stroškov.
Prepričani smo, da bodo ti pomisleki sčasoma izginili, saj se ozaveščenost
povečuje in je na voljo vse več dokazov,
ki kažejo, da je sprejemanje plačil, usklajenih z zagotovljeno vrednostjo, v gospodarskem interesu izvajalcev.
4. Združite sisteme za zagotavljanje
oskrbe
Vse večji del zdravstvene oskrbe zago
tavljajo večmestne zdravstvene organizacije. V Združenih državah Amerike je bil
del takih sistemov 60 odstotkov vseh bolnišnic v primerjavi z 51 odstotki leta 1999.
Večmestne zdravstvene organizacije so v
letu 2011 predstavljale 69 odstotkov vseh
sprejemov. Ti deleži so danes še višji. Na
žalost večmestne organizacije večinoma
vsaj za zdaj niso pravi zdravstveni sistemi,
ampak ohlapne konfederacije pretežno
samostojnih enot, ki pogosto podvajajo
storitve. Obstajajo velike možnosti za izboljšanje vrednosti, saj ponudniki vključujejo sisteme za odpravo razdrobljenosti in
podvajanje oskrbe ter za optimizacijo vrst
oskrbe, ki se izvajajo na vsaki lokaciji.
Za dosego resnične sistemske integracije se morajo organizacije spoprijeti s
štirimi povezanimi sklopi odločitev: opredelitev obsega storitev, osredinjanje na
manj krajev, izbira pravega kraja za vsako storitveno linijo in integracija oskrbe
pacientov na različnih krajih. Politika prerazdelitve oskrbe ostaja zastrašujoča, saj
večina ponudnikov instinktivno ohranja
status quo in brani svoje ozemlje. Nekate
ra temeljna vprašanja za ugotavljanje želja članov odborov in voditeljev zdravst
venega sistema za preobrazbo so: Ali
ste se za izboljšanje vrednosti oskrbe pacientov pripravljeni odreči linijam za izbolj
šanje vrednosti? Ali je mogoča preselitev
storitvenih linij?
Izhodišče za sistemsko integracijo je
določitev splošnega obsega storitev, ki
jih lahko izvajalec učinkovito izvaja, ter

zmanjšanje ali odpravljanje storitvenih
linij, pri katerih realno ne more doseči
visoke vrednosti. Za organizacije osnovnega varstva lahko to pomeni izstopanje iz kompleksnih storitvenih linij, kot
je srčna kirurgija ali zdravljenje redkih
rakov, ali sklepanje partnerstev na teh
področjih. Za akademske zdravstvene
centre, ki imajo večje zmogljivosti in več
osebja, lahko to pomeni zmanjšanje rutinskih storitvenih linij in ustvarjanje partnerstev ali povezav s cenejšimi izvajalci
na teh področjih. Čeprav je omejevanje ponujenih storitvenih linij v zdravstvu
– kjer si organizacije prizadevajo storiti
vse za vsakogar – tradicionalno nena
ravno dejanje, bo prehod na sistem, ki
temelji na vrednosti, zahteval tovrstne
odločitve.
Ponudniki bi morali oskrbo stanj, ki jih
oskrbujejo, osredinjati na manj lokacij. Navedena obljuba potrošniško naravnane
zdravstvene oskrbe – »Vse, kar potrebujete, opravljamo blizu vašega doma ali delovnega mesta« – je dober trženjski ko
rak, vendar slaba strategija za ustvarjanje
vrednosti. Če želimo oblikovati integrirane
delovne enote in izboljševati merjenje, je
količinsko osredinjanje bistveno.

Številne študije potrjujejo, da je za ustvarjanje vrednosti pomembna količina
zdravljenja posameznega zdravstvenega stanja. Izvajalci z obsežnimi izkušnjami
pri zdravljenju določenega stanja dosegajo boljše izide in uspešneje zmanjšujejo tudi stroške. Nedavna študija razmerja med številom operacijskih posegov in
operacijskimi smrtnimi primeri pri nekate
rih tveganih operacijah raka je npr. pokazala, da se z rastjo števila operacijskih
posegov možnost smrti pacienta zaradi
neuspešnega operacijskega zdravljenja
zmanjša kar za 67 odstotkov. Za paciente
je tako pogosto precej bolje, da potujejo
dlje na lokacije, na katerih so ekipe z obsežnimi izkušnjami v zdravljenju njihove
bolezni. To pogosto pomeni obhod bliž
njih bolnišnic.
Organizacije, ki bodo pri sprejemanju agende vrednosti hitro napredovale,
bodo želele velike koristi, tudi če so regulativne spremembe počasne.
Količinsko osredinjanje je za številne organizacije med najtežjimi koraki, saj lahko ogrozi njihov ugled in
število zdravnikov. Vendar lahko osredinjanje bistveno vpliva na njihovo poslovanje. Leta 2009 se je mesto London odločilo
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izboljšati preživetje in možnosti za paciente s kapjo, tako da je zagotovilo, da za
paciente skrbijo dejanske IDE – namenske, najsodobnejše ekipe in ustanove,
vključno z nevrologi, ki so specializirani
za zdravljenje po možganski kapi. Te so
se imenovale hiperakutne enote za kap
ali HASU (hyper acute stroke units). Takrat
je bilo v Londonu preveč bolnišnic za oskrbo pacientov z akutno kapjo (bilo jih
je 32), da bi lahko katera koli izmed njih
dosegla veliko pacientov. UCL Partners,
sistem zdravstvene oskrbe, v katerega je
bilo vključenih šest znanih učnih bolnišnic,
ki so namenjene Severnemu osrednjemu
Londonu, je imel na medsebojni oddaljenosti manj kot pet kilometrov dve bolnišnici za zdravljenje kapi – University
College London Hospital in Royal Free
Hospital. Za vzpostavitev nove enote za
zdravljenje kapi je bila izbrana bolnišnica
University College. Nevrologi v bolnišnici Royal Free so se začeli usposabljati v
bolnišnici University College, nevrolog
Royal Free pa je bil imenovan za generalnega vodjo programa kapi. Sistem UCL
Partners je pozneje preselil v bolnišnico
Royal Free vso urgentno žilno kirurgijo in
kompleksno aortno kirurgijo.
Ti koraki so poslali močno sporočilo,
da je sistem UCL Partners pripravljen na
osredinjanje količine za izboljšanje vrednosti. Število primerov kapi, zdravljenih v
bolnišnici University College, se je s približno 200 leta 2008 povzpelo na več kot
1.400 leta 2011. Vse paciente s kapjo lahko zdaj hitro pregledajo visoko izkušeni nevrologi. Pacienti začnejo okrevati v
oskrbi medicinskih sester, ki obvladajo
preprečevanje s kapjo povezanih zapletov. Od preselitve se je s kapjo povezana umrljivost v bolnišnici University College zmanjšala za približno 25 odstotkov,
stroški na pacienta pa so se zmanjšali za
šest odstotkov.
IZBERITE PRAVO MESTO
ZA VSAKO STORITEV
Tretji del sistemske integracije je izvajanje določenih storitev na krajih, na katerih je
vrednost najvišja. Manj kompleksna stanja in rutinske storitve je treba iz učnih bolnišnic preseliti v cenejše ustanove in ustrezno prilagoditi cene. Pri usklajevanju
potrebnih kompleksnosti in spretnosti z
razpoložljivostjo virov na kraju, ki ne bodo
le optimizirale stroškov, ampak tudi pove
čale uporabo osebja in produktivnost,
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je na voljo veliko možnosti za izboljšanje
vrednosti. V otroški bolnišnici v Filadelfiji
(Children’s Hospital of Philadelphia) so se
na primer odločili, da bodo na svoji osrednji lokaciji prenehali izvajati rutinske timpanostomije (vstavljanje cevk v bobniče
pri otrocih za zmanjševanje nabiranja tekočine in tveganja za okužbo), in so jih preselili v primestne kirurške ambulante. Pred
kratkim je bolnišnica enako ravnala tudi
pri preprostem urološkem postopku reparacije hipospadij. Preselitev teh storitev
je zmanjšala stroške ter sprostila operacijske prostore in osebje v učni bolnišnici za
zapletenejše postopke. Vodstvo je ocenilo, da so se skupni stroški zaradi preselitve
zmanjšali za od 30 do 40 odstotkov.
V številnih primerih trenutne sheme
povračil izvajalce še vedno nagrajujejo za
opravljanje storitev v bolnišničnem okolju
in ponujajo še večja plačila, če je bolnišnica akademski medicinski center. To je še
en primer, kako trenutni modeli povračila stroškov zmanjšujejo vrednost. Toda
dnevom zaračunavanja višjih provizij za
rutinske storitve v dragem okolju se hitro
bliža konec.
ZDRUŽITE OSKRBO
NA RAZLIČNIH KRAJIH
Končni element integracije zdravstvenega
sistema je integracija oskrbe posameznih
pacientov na različnih krajih. Ko ponudniki razporejajo storitve v oskrbovalnem
ciklusu po lokacijah, se morajo naučiti oskrbo pacientov na teh krajih združevati. Oskrbo morajo usmerjati IDE, vendar
ni nujno, da rutinske storitve potekajo na
enem samem kraju. Paciente z bolečino
v križu lahko na primer najprej pregleda
in po potrebi operira centralna IDE-ekipa za hrbtenico, fizioterapijo pa lahko na
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daljujejo bližje domu. Kjer koli se izvajajo
storitve, IDE upravlja celoten oskrbovalni ciklus. Povezovanje mehanizmov na
primer z imenovanjem vodje zdravniške
ekipe za vsakega pacienta ter uvajanje
skupnega časovnega načrtovanja in drugih protokolov prispeva k izvajanju dobro
usklajene in večdisciplinarne oskrbe na
stroškovno učinkovit in primeren način.
5. Razširite geografski doseg
Zdravstvena oskrba je še vedno zelo lokalna in celo akademski medicinski centri oskrbujejo predvsem svoje neposredno geografsko območje. Če pa je treba
vrednost znatno povečati v velikem obsegu, morajo vrhunski izvajalci za določena zdravstvena stanja zdraviti bistveno več pacientov in svoj doseg razširiti s
strateško širitvijo odličnih IDE.
Kupovanje celotnih bolnišnic ali praks
na novih geografskih območjih je le redko pravi odgovor. Geografsko širjenje se
mora osredinjati na izboljševanje vrednosti in ne le na količinsko rast.
Geografska širitev poteka v dveh
glavnih oblikah. Prva oblika je model
središča in vozlišč. Za vsako IDE se določijo satelitske lokacije, na katerih se v delo
vsaj delno vključijo klinični delavci in drugo
osebje, zaposleno pri matični organizaciji. Pri najučinkovitejših modelih nekate
ri
klinični delavci krožijo med lokacijami, kar
pripomore k temu, da se počutijo del ekipe člani osebja na vseh lokacijah. Ob širitvi na popolnoma novo območje se vzpo
stavi ali pridobi novo IDE-vozlišče.
Paciente pogosto najprej pregledajo in pripravijo načrt njihovega zdrav
ljenja v središču, določen ali večji del njihove oskrbe pa poteka na priročnejših
(in stroškovno učinkovitejših) lokacijah.

Vozlišča zagotavljajo manj zapleteno oskrbo, kompleksne primere pa napotijo
v središče. Če nastanejo zapleti, katerih
učinkovito zdravljenje presega sposobnost vozlišča, se oskrba prenese na
središče. Neto rezultat je znatno povečanje števila pacientov, ki jih lahko obravnava
odličen IDE.
6. Vzpostavite podpirajočo informacij
sko platformo
Prejšnjih pet gradnikov agende vrednot
močno podpira šesta: podpirajoča informacijska platforma. V preteklosti so bili
zdravstveni informacijski sistemi ločeni
po oddelkih, lokacijah, vrstah storitev in
po vrstah podatkov (npr. slikah). Informacijski sistemi integrirane, večdisciplinarne
oskrbe ne podpirajo, ampak jo otežujejo. Razlog je v tem, da je informacijska
tehnologija le orodje: avtomatizacija procesov oskrbe pomeni le učinkovitejše
razdrobljene procese. A prava vrsta informacijskega sistema lahko pripomore
k medsebojnemu sodelovanju delov IDE,
omogoča meritve in nove načine povračila stroškov ter medsebojno povezuje dele
dobro strukturiranega sistema oskrbe.
INFORMACIJSKA
PLATFORMA ZA POVEČANJE
VREDNOSTI IMA ŠEST BISTVENIH
ELEMENTOV:
- Osredinja se na paciente.
Sistem sledi pacientom po storitvah,
lokacijah in po času celotnega ciklusa
oskrbe, vključno s hospitalizacijami, z
ambulantnimi pregledi, s preiskavami,
s fizioterapijo in z drugimi posegi. Podatki se združujejo okrog pacientov,
ne pa oddelkov, enot ali lokacij.

- Uporablja skupne definicije podatkov.
Izrazje in podatkovna polja, povezana z diagnozami, laboratorijskimi vrednostmi, zdravljenji in z drugimi vidiki oskrbe, so standardizirani, tako da
vsakdo govori isti jezik, kar omogoča
razumevanje, izmenjavo in pregledovanje podatkov po celotnem sistemu.
- Vključuje vse vrste podatkov
o pacientih.
Zdravniški zapisi, slike, kemoterapevt
ska naročila, laboratorijske preiskave
in drugi podatki so shranjeni na enem
kraju, tako da ima vsakdo, ki sodeluje
pri oskrbi pacienta, celovit pregled nad
tem.
- Zdravstveni karton je dosegljiv
vsem, ki so vključeni v oskrbo.
To vključuje referenčne zdravnike in
paciente same. Preprosto »obremenitveno« vprašanje za oceno dostopnosti podatkov v informacijskem sistemu
je: Ali lahko gostujoče medicinske sestre pregledujejo zdravniške zapise
oziroma nasprotno? Pri skoraj vseh
današnjih sistemih je odgovor nikalen.
Da postanejo različne vrste kliničnih
delavcev pravi člani ekipe – da lahko
npr. sodelujejo v IDE –, mora postati
izmenjevanje informacij rutina. Prava
vrsta zdravstvenih kartonov bi morala pomeniti tudi, da morajo pacienti predložiti le en komplet informacij
in da lahko centralizirano načrtujejo preglede, obnavljajo recepte in se
posvetujejo s kliničnimi delavci. Poleg
tega mora olajšati pregled podatkov
o nekaterih vrstah informacij pacientov, ki so pomembne za njihovo oskrbo, npr. o funkcijskem stanju in jakosti bolečine.
- Sistem vključuje predloge
in ekspertne sisteme za vsako
zdravstveno stanje.
Predloge pomenijo za ekipe IDE lažji in učinkovitejši vnos podatkov, izvajanje postopkov, uporabo standardnih
naborov naročil ter merjenje izidov in
stroškov. Ekspertni sistemi pomagajo kliničnim delavcem prepoznati potrebne korake (npr. sprem
ljanje
ob nenormalnih izvidih) in morebitna tveganja (če so podatki preprosto
zapisani v prostem besedilu, so interakcije zdravil lahko spregledane).
- Arhitektura sistema omogoča
preprosto zbiranje informacij.

V sistemih za krepitev vrednosti se
lahko podatki za merjenje izidov,
spremljanje na paciente osredinjenih
stroškov in nadzor dejavnikov tve
ganja za pacienta pridobijo preprosto z obdelavo naravnega jezika. Taki
sistemi omogočajo pacientom, da
poročajo o izidih o svoji oskrbi ne le
po koncu oskrbe, ampak tudi med
oskrbo, kar omogoča boljše klinične
odločitve. Kritična sposobnost ustvarjati in zbrati tovrstne podatke ostaja
celo v današ
njih najnaprednejših
sistemih slabo razvita. Posledično so
stroški merjenja izidov in drugi stroški
po nepotrebnem večji.
ZAČETI
Šest gradnikov agende vrednosti se med
seboj razlikuje, vendar se medsebojno
krepi. Organizacija v ekipe IDE poenostavlja pravilno merjenje izidov in stroškov.
Boljše merjenje izidov in stroškov poenostavlja določitev paketnih plačil in dogovarjanje o njih. Skupna informacijska platforma omogoča učinkovito sodelovanje in
usklajevanje znotraj ekip IDE, hkrati pa
poenostavlja zbiranje, primerjanje in poročanje podatkov o izidih in stroških. Vpeljava paketnih cen spodbuja ekipe IDE k
ekipnemu delu in izboljševanju vrednosti
oskrbe. In tako naprej.
Izvajanje agende vrednot ni enkratno prizadevanje, ampak gre za trajno obveznost. Gre za potovanje izvajalcev, ki se
začne s sprejetjem cilja vrednosti, kulturo
postavljanja pacientov na prvo mesto in
pričakovanjem stalnega, merljivega izbolj
ševanja. Potovanje zahteva močno vodstvo in zavezo uresničevanja vseh šestih
gradnikov agende vrednosti. Za večino
izvajalcev bi morala biti na prvem mestu
vzpostavitev IDE ter merjenje izidov in
stroškov.
Kot bi moralo biti do zdaj jasno, bodo
imele organizacije, ki pri uvajanju agende vrednosti napredujejo hitro, od tega
velike koristi, tudi če so regulativne spremembe počasne. Z izboljševanjem izidov
enot IDE se bosta povečala tudi njihov
ugled in s tem število pacientov. Z orodji za upravljanje in zmanjševanje stroškov
bodo lahko izvajalci ohranili gospodarsko
sposobnost preživetja tudi ob ustalitvi in
končno upadu povračil stroškov. Izvajalci,
ki storitve količinsko osredinjajo, bodo vodili uspešen cikel, v katerem se bo hitreje
povečevala vrednost ekip z več izkušnja-
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mi in boljšimi podatki, kar bo privabilo še
več pacientov. Kot partnerje bodo iskali boljše enote IDE, kar bo tem enotam
omogočilo, da se bodo razširile po svojih
lokalnih regijah in zunaj njih.
Izvajalci z nezaposlenimi zdravniki
bodo težko ohranili tržni delež, če bo njihova nezmožnost za sodelovanje ovirala napredek pri izboljševanju vrednosti.
Bolnišnice z zasebnimi zdravniki se bodo
morale naučiti delovati kot ekipa, da bodo
lahko preživele.
Merjenje izidov je verjetno prvi korak pri
osredinjanju na stvari, ki so najpomemb
nejše. Ključno vlogo morajo odigrati vsi zdravstveni deležniki. (Glejte stranski zapis »Naslednji koraki: vloge drugih
deležnikov«.) Izvajalci pa morajo zavzeti osrednjo vlogo. Njihovi upravni odbori
in vodstvene ekipe morajo imeti vizijo in
pogum, da se zavežejo agendi vrednosti, ter biti disciplinirani, da bodo lahko napredovali ob neizbežnem nasprotovanju
in motnjah, ki bodo sledile. Klinični dela
vci morajo dati potrebam in vrednotam
pacientov prednost pred željo ohranjati
tradicionalne vzorce avtonomije in prakse.
Izvajalci, ki ohranjajo današnji okvarjeni
sistem, bodo izumrli. Ugled, ki temelji na
dojemanju, ne pa na dejanskih izidih, bo
izginil. Ohranjanje trenutnih stroškovnih
struktur in cen bo v okoliščinah večje transparentnosti in vse nižjih zneskov
povračila stroškov postalo nevzdržno.
Tiste organizacije – velike in majhne,
skupnostne in akademske, ki bodo lahko
usvojile agendo vrednot, bodo nagrajene
s finančno vzdržnostjo in edino vrsto ugleda, ki bi morala šteti v zdravstvu:
– odličnosti v izidih in ponosu na vrednost, ki jo zagotavljajo.
Članek »Strategija, ki bo popravila zdravstvo« je bil objavjen leta 2013 v Harvard
Busienss Review.

Michael E. Porter
profesor na Univerzi Harvard,
s sedežem na Poslovni šoli
Harvard v Bostonu
Thomas H. Lee,
glavni zdravnik družbe Press
Ganey Associates; dela kot
zdravnik v bolnišnici Brigham
and Women’s Hospitali in kot
predavatelj Medicinske fakultete
Harvard
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Kompetenčni center
za razvoj kadrov v vodarstvu
O tem, kako lahko k zanesljivi in varni oskrbi z vodo ter k vrnitvi
prečiščene odpadne vode naravi prispevajo tudi zaposleni pri izvajalcih
javne službe.
Besedilo: mag. Petra Kodela Felicijan, Martina Trobiš; fotografija: iStock

red dvema letoma je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0« za naslednji dve leti. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
na osnovi javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS. Program si prizadeva
za dvig razvitosti kompetenc, višjo produktivnost, ustvarjalnost
in inovativnost zaposlenih, za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter hkrati pospešuje implementacijo dobrih
praks s področja razvoja kadrov v partnerstvih.

Ključni namen kompetenčnih centrov (v nadaljevanju KOC)
je dvig usposobljenosti zaposlenih v slovenskih podjetjih, ki
tvorijo partnerstvo v določeni gospodarski panogi ali na enem
izmed področij Strategije pametne specializacije. Izhodišče
usposabljanj predstavlja dokument model kompetenc, ki ga
običajno za partnerstvo pripravi zunanji izvajalec, strokovnjak
s področja razvoja kadrov. Gre za definiranje kompetenc, ključ
nih značilnosti in vedenja zaposlenih, ki je osnova za njihovo
učinkovito delovanje. Poleg strokovnega znanja in različnih
veščin lahko vključujejo tudi osebnostne lastnosti, motive,
vrednote, stališča, samopodobo ali lasten način izvajanja dela.

Izdelavi modela sledi ocena razvitosti kompetenc ter izdelava načrta razvoja kompetenc glede na ugotovljene
primanjkljaje, po katerem se izvajajo usposabljanja. KOC tukaj razlikuje dve obliki – zunanje in notranje usposabljanje.
Prvo izvaja posameznik ali organizacija,
ki ni vključena v partnerstvo, medtem
ko gre v drugem primeru za deljenje
znanja in dobrih praks med partnerji. S
tem se razvija kultura organizacijskega
učenja in spodbuja strokovnjake v organizacijah k prenosu in delitvi znanja. Še
posebej ključna je ta oblika za prenos
organizacijsko specifičnih znanj, ki se
razvijajo skozi delo in izkušnje v posamezni organizaciji. Za aktivnosti uspo
sabljanja lahko podjetja pridobijo od 50
do 70 odstotkov sofinanciranih sredstev, odvisno od njihove velikosti. Poleg usposabljanj projekt poudarja tudi
druge oblike razvoja zaposlenih, npr.
oblikovanje obsežnejših panožnih programov usposabljanj, vzpostavljanje
mentorskih mrež, pripravo ali spremembo poklicnih standardov (nacionalne
poklicne kvalifikacije) idr.
Nad aktivnostmi bdi projektna pi
sarna, ki deluje za potrebe celotnega partnerstva in zagotavlja vsebinsko,
administrativno in finančno vodenje
ter kadrovske podporne in svetovalne
naloge.
KOC VODARSTVO = KOCKVA
Kompetenčni center za razvoj kadrov
v vodarstvu je eden izmed 11, podprtih v obdobju 2017–2018. Prijavitelj je
podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica. Partnerstvo sestavlja enain
dvajset panožnih podjetij, od tega jih je
osemnajst, ki izvajajo javno gospodarsko službo, med drugim tudi v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Novem mestu in Kranju,
ter tri druga, ki predstavljajo del njihove
dobaviteljske verige. Projekt zajema
področje povezanega vodnega cikla – oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda. Pomemben
zaznan izziv za oblikovanje partnerstva je bojazen pred pomanjkanjem delovne sile v prihodnje in potreba po priučitvi novozaposlenih. Hkrati je tudi na
trgu znanja zaznano premalo specifičnih
programov usposabljanja, ki bi obravnavali omenjeno tematiko. Razvoj tehnologije in materialov ter zahteve, ki
izhajajo iz smernic zagotavljanja kako-

vostne vode, prinašajo tudi vedno nova
znanja, ki jih je treba pridobiti, pri čemer
je treba za
gotoviti usposobljenost za
implementacijo v prakso.
Družba Racio razvoj HR&M Consulting je v okviru projektne pisarne prevzela
vlogo kadrovskega partnerja za vodenje vsebinskega dela ter izdelavo kompetenčnega modela za pet ključnih in še
pet dodatnih panožnih profilov, v katere
so zajeta specifična strokovna delovna
mesta. Vzpostavitev in implementacija
sta potekali v sodelovanju s strokovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov posameznih partnerjev, in vključitvijo vseh
konzorcijskih podjetij. Definiranih je bilo
31 kompetenc na štirih ravneh: strokovne,
poslovno-organizacijske, osebne in
medosebne ter vodstvene kompetence.
Do sedaj je bil večji poudarek namenjen
razvoju kompetence obvladovanje kakovosti (usposabljanja, povezana s standardi ISO, HACCP), ki je bila prepoznana kot
ena izmed najpomembnejših na panožni
ravni.
Med pomembnejšimi kompetencami,
pri čemer je partnerstvo izvajalo največ
programov usposabljanj, tako zunan-

Kompetenca:
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI
Sistematično skrbi za in redno
preverja kakovost procesov
in storitev. Pozna, uporablja,
preverja in nadzoruje izvajanje
metod/standardov kakovosti.
Pravočasno zazna odmike,
reagira in sodeluje pri odpravljanju
neskladnosti. Predlaga in uvaja
spremembe. Postavlja kakovost
v središče delovanja. Nenehno si
prizadeva za doseganje zahtevane
kakovosti.
jih kot notranjih, so bile še pridobivanje,
priprava in distribucija pitne vode, tehnologije čiščenja odpadne vode, osnove
odvajanja in čiščenja odpadne vode,
obvladovanje odnosov in komunikacija
z uporabniki storitev, obvladovanje zakonodaje in predpisov, veščine komuniciranja, tuji jeziki in vodenje projektov.
Z izdelanim načrtom usposabljanja po
oceni razvitosti definiranih kompetenc
in motiviranjem partnerjev k vključevan-
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ju njihovih zaposlenih v usposabljanja je
bil že ob koncu aprila 2018 za dobrih šest
odstotkov presežen cilj števila vključitev
(1902 vključitvi). Dodatno so se nosilci
specialnih strokovnih znanj usposabljali na področju pedagoško-andragoških
veščin, ki so jih učinkovito uporabili interni trenerji. Le-ti so za lastne potrebe
in potrebe partnerstva razvili kar 21 programov usposabljanj v podporo prenosu
specifičnega znanja. Izkušnje so namreč
pokazale, da so glavni nosilci strokovnih
znanj na področju oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja odpadnih voda dejansko sami zaposleni v komunalnih podjetjih, poleg tega pa tovrstnih znanj na
trgu skoraj ni ali so namenjena predvsem
visoko izobraženim kadrom. Zaradi navedenih razlogov so bili za krepitev poklicno specifičnih kompetenc oblikovani trije
strokovni programi v povprečnem obsegu 30 pedagoških ur za vzdrževalce
na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah ter za uprav
ljavce čistilnih naprav. Tako bo do izteka
poudarek še na prenosu znanj med partnerji – izvedbi notranjih usposabljanj ter
na pripravi pobud za dodatne kvalifikacije, s čimer se želi v nadaljevanju ohraniti prenos znanj s tehnološko naprednejših komunalnih podjetij na tista, ki se
bodo na to pot še podala. Projekt se bo
končal z evalvacijo zadovoljstva partnerjev z usposabljanji in drugimi aktivnostmi.
Vse izpeljane aktivnosti ter doseženi cilji se bodo kazali v zanesljivi in varni oskrbi z vodo ustrezne kakovosti ter
vrnitvi prečiščene odpadne vode naravi,
k čemur prispevajo predvsem ustrezno
usposobljeni in motivirani zaposleni pri
izvajalcih javne službe. Učinek bo dolgoročno prepoznan tako pri končnem
uporabniku kot v okolju, v katero se iz
čistilnih naprav vrne čista voda. In navsezadnje, projekt pozitivno vpliva tudi
na razvoj kulture učenja in še dodatno
povezuje strokovnjake s področja razvoja kadrov in specialiste v okviru partnerstva. Želimo si, da se bodo lahko tudi
v prihodnje izkoristili različni viri ter nas
spodbujali k nadaljevanju razvojnih aktivnosti.

mag. Petra Kodela Felicijan
Vodovod-Kanalizacija
Martina Trobiš, univ. dipl. ekon.
Racio razvoj HR&M Consulting
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Prevzeli ste funkcijo predsednika
uprave Elektra Gorenjska. Bili
ste v upravi družbe do sedaj.
Kako gledate na družbo z novega
zornega kota?
Na samo delovanje družbe od začetka opravljanja funkcije predsednika
uprave ne gledam bistveno drugače
kot prej, saj sem bil v vodenje družbe
vključen že v preteklosti, kot namestnik
predsednika. V novi vlogi sem prevzel
nove odgovornosti in pristojnosti glede
sodelovanja z drugimi akterji (lastnik,
NS, zakonodajalec, regulator …). Poslovanje in usmeritve podjetja za 2018–
2022 smo na začetku mojega mandata začrtali v Strategiji skupine Elektro
Gorenjska za obdobje 2018–2022. Pri
tem smo izhajali iz dobrega stanja, v
katerem je družba sedaj, in upoštevali nova dejstva glede regulacije za obdobje od leta 2019 do 2021 in prihajajoče energetske zakonodaje EU, ki bo
predvidoma potrjena leta 2019.

Elektro Gorenjska je od leta 2016 tudi
član Sekcije za energetiko pri SZKO, katere namen je spodbujati kakovost in
odličnost med vsemi člani ustanovljene
sekcije. Njeni cilji so predvsem usmerjeni v medsebojno izmenjavo dobrih
praks in prepoznavanje stanje področja kakovosti in odličnosti v organizacijah s področja energetike. Prepričan
sem, da z uspešnim izvajanjem in izpolnjevanjem zahtev sistemov vodenja v organizacijah družbe lažje dosegajo zastavljene cilje in izboljšujejo svoje
poslovanje.

Kakovost je bila pomembna
sestavina delovanja, vendar
se vse spreminja. Kako vidite
v prihodnje razvoj tega dela?
Kakovost je bila že v preteklosti pri nas
po pomembnosti na najvišjih mestih,

Kaj lahko skupaj v energetski
sekciji v SZKO naredimo za vas
energetske družbe, da bi vas
morda javnost bolj razumela?
SZKO nam skozi svoje delovanje, predvsem npr. organizacijo konferenc in us-

Ali vam SZKO lahko stoji ob strani?
Kot že omenjeno smo člani Slovenskega združenja za kakovost, znotraj
katerega se je vzpostavila Sekcija za
energetiko. Člani sekcije si tako izmenjujemo izkušnje na področju kakovosti in odličnosti, pri tem pa nam je stična točka SZKO, ki nam na tem področju
ponuja različne možnosti usposabljanja.

Bolj kot smo zavezani kakovosti,
bolje poslujemo.
DR. IVAN ŠMON, MBA, PREDSEDNIK UPRAVE, ELEKTRO GORENJSKA

Sodelovanje ni le
modna muha

IVAN NA KRATKO
• PREDSEDNIK UPRAVE ELEKTRA GORENJSKA
Z MANDATNIM OBDOBJEM DO LETA 2022.
• DOKTOR ELEKTROTEHNIŠKIH ZNANOSTI
IN MAGISTER POSLOVNIH VED,
OPRAVLJEN PA IMA TUDI MEDNARODNI
PROGRAM MBA.

Dr. Šmon se je uveljavil kot strokovnjak za uvajanje pametnih omrežij.
Trenutno na teh področjih zastopa Slovenijo v študijskem komiteju C6
pariškega združenja CIGRE in v združenju Eurelect, pred kratkim pa je
prevzel tudi krmilo Elektra Gorenjska, kjer je pred tem opravljal delo
pomočnika predsednika uprave. Nadzorni svet Elektra Gorenjska mu
je zaupal štiriletni mandat do 14. junija 2022.

• NA ELEKTRU GORENJSKA ZAPOSLEN OD
LETA 2013.
• STROKOVNJAK ZA UVAJANJE PAMETNIH
OMREŽIJ.
• PREDSTAVNIK SLOVENIJE V ŠTUDIJSKEM
KOMITEJU CIGRE PARIZ C6
(DISTRIBUCIJSKI SISTEMI IN RAZPRŠENA
PROIZVODNJA).
• ČLAN UPRAVNEGA ODBORA ENERGETSKE

Sprašuje: mag. Barbara Gunčar; fotografija: arhiv Elektra Gorenjska

naj bo to kakovost odjema električne
energije ali kakovost vodenja družbe.
Z mojo funkcijo se to ne bo nič spremenilo, kvečjemu bomo kakovost še
krepili in širili v družbe znotraj celotne
skupine Elektro Gorenjska.

ZBORNICE SLOVENIJA.

Pri združenju ugotavljamo, da se
je treba povezovati, učiti drug od
drugega. Kako vidite sodelovanje
med energetskimi družbami?
Sodelovanje med energetskimi družbami ni le modna muha, ampak je to stalnica, saj smo dejansko prisiljeni, da
delujemo kot eno, z namenom da lahko uspešno uresničujemo strategije in
konkretne cilje. Z ostalimi energetskimi
družbami se tako povezujemo na različnih ravneh in pri projektih tako v slo
venskem kot tudi prostoru EU.

posabljanj, ponuja dober kanal za širjenje informacij in naših mnenj tako
znotraj energetskih družb kot tudi do
širše javnosti. Upam, da bo SZKO te aktivnosti nadaljeval oziroma jih še širil.
Kako osebno gledate na vodenje,
ga je možno usklajevati z osebnim
življenjem?
Elektro Gorenjska je družini prijazno
podjetje, tako da omogočamo usklajevanje družinskega in poklicnega živ
ljenja vsem zaposlenim.
Kot oče dveh sinov si vedno prizadevam, da si kljub natrpanemu urniku vzamem čas, ki ga namenim družini. Menim, da zadovoljstvo v osebnem
življenju zmanjšuje ovire in omogoča
lažje reševanje izzivov v poslovnem
svetu.

kakovost
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Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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kolumna

Ekonomija prihodnosti
Če nas trenutno razviti kapitalizem prepričuje, da je glavni cilj materialna rast
in rast in zopet rast, nas realne težave, s katerimi se podjetniki in menedžerji
srečujemo, prepričujejo o nasprotnem. Rast ima negativne posledice in sreča
ter kakovost bivanja nista vselej povezani z dvigom RVC in BDP. Namesto rasti
moramo usvojiti pojem razvoja, ki ne pomeni nujno več, temveč »bolje«, bolj
pravično, bolj odgovorno ... Morda multiplikacijo tega »več« na globljih ravneh?
Besedilo: izr. prof. dr. Lucija Luči Mulej Mlakar; fotografija: iStock

as, v katerem živimo, se hitro spreminja. Ne samo da
nekje obstaja robotka Sophie, ki je na las podobna
človeku, ki zna razmišljati in se smehlja; ne zgolj želja po
samovozečih vozilih in družbi, ki bi delovala samodejno na
avtopilotu vrednot in napredka – ne zgolj to. Težko si sicer
zamislimo, kaj od povedanega lahko na kateri koli ravni presega zahteve, s katerimi se srečuje sodoben človek, ki sledi
formuli predpisanega uspeha. A teh zahtev je na vseh ravneh
preveč. Zato sem razvila metodologijo povezovanja inteligenc Budnjani 4Q, ki jo predstavljam v nadaljevanju.
ODGOVORNI MENEDŽMENT
»V procesu odločanja največkrat razmišljamo v okviru
naložbe, saj je miselnost današnjih voditeljev pač utemeljena na ekonomskih predpostavkah. Opažam pa, da koncept
vrednosti začenja presegati koncept dobička. Poglejte samo
Teslo ali Amazon – oba imata nizek dobiček in ogromno
vrednost,« pravi Perry Timms, HR-strokovnjak, ki s svojimi objavami, nastopi in navdihujočimi govori odpira prostor novim
vpogledom na blagostanje.
Seveda se absolutna revščina meri v višini BDP, ki kaže materialno blagostanje, ki pogojno ustvarja ostale tipe kapitala,
kot so znanje, dobrobit in človečnost. A naša kratka stoletna
zgodovina napredka kaže, da ta odnos ni premo sorazmeren.
Sla po dobičku ruši zdravorazumske predpostavke ravnovesja, pri katerem potrebujemo vsega po malo: smeha,
veselja, dušne radosti, prijateljstva, in ne le moči in oblasti.
Plehkost uničuje vrednost ter prekinja tok novih kreativnih
poti in rešitev.
In kot pravi Timms: »Organizacije prihodnosti ne bodo tekmovale v tem, da bodo najboljše na svetu, temveč v tem, da
bodo najboljše za svet.«
PROCES DOZOREVANJA IN VPRAŠANJE ZAVESTI
Ali se zavedamo, koliko plehkih vrednot ustvarja gonja po
»še«; koliko puhlih zgodb materialnega bogatenja podpira
naš prostor? Smo že zreli za nov pristop, o katerem govori Timms, na katerega opozarjajo metodologija in blagovna
znamka Budnjani 4Q ter številni, ki človeški kapital postav
ljamo v ospredje?
Kako do inovacij in novih uvidov? Te prinesejo dolgoročno
materialno multiplikacijo, a za inovacije moramo znati priteg-

kakovost

niti talente in drugačnost. Seveda so
izkušnje, združene z znanjem, glavni
vzrok za vsakokraten korak dlje, le da
smer ni vselej prava. In ravno integriteta menedžmenta, ki je bila že tolikokrat
kršena, saj prilika naredi tatu, in ogenj
strasti, ki ni obvladovan, požge, spodbuja razprave o vodenju in liderjih prihodnosti. To bodo tisti, ki delujejo po načelu
zavesti in vesti. In takšni privabijo talente
in trajno rast v dobro vseh.
In ker je številne ravni posla, družbe,
ljudi, specifik in generalizacij težko zaobjeti in konkretno obvladovati, razvi-

jamo modele. Poslovna antropologija,
ki jo predstavljam v slovenskem prostoru, išče z namenom, da bi našla. »Insight economy« naj bi bila po mnenju
vodilnih ključ do prihodnjega uspeha,
saj bodo le tisti, ki zares poznavajo in
razumejo ljudi, zares uspeli.
In kako razumeti ljudi? Z razumevanjem zavesti, ki jo lahko treniramo, razvijamo in negujemo. Zavest ni program,
kot je na primer program uma, ki se
sproža samodejno. Zavest je sposobnost postanka! Če le drvimo naprej in
po »še«, smo na avtopilotu. Zavest je
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prav tako sposobnost avtorefleksije:
da znamo pogledati vase in se soočiti s
sencami lastnih značajev, na katere nas
iskreno, brez preračunljivosti, opozorijo
ljudje, ki jih najamemo kot menedžerje
osebnosti. Res pa je, da nas na naše
negativne lastnosti največkrat opozorijo naši zaposleni ali sodelavci. Smo
dovolj pogumni in ponižni, da jim prisluhnemo?
ZAKAJ BUDNJANI 4Q?
Prav res je globina človeškega faktorja neskončna. In prehod od ekonomije
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obsega v ekonomijo uvida in izkustva
maje svetovne temelje, ki so nekdaj temeljili na Newtonovem dojemanju sveta. Veljal je za trdnega. A svet je del
sprememb, ki so hipne, in nihče od nas
jim ne more več slediti. Ne moremo se
zanesti na pravzaprav nič drugega kot
na vse tisto, kar smo gradili trajno, pre
vidno in pozorno.
Ker smo v toku vzponov in padcev,
sprememb in hitrih inovacij na domala vseh ključnih področjih prihodnosti (IT, AI, medicina), moramo uporabljati
vse resurse in inteligence, ki jih imamo.
In izzivi, ki jim ni konca, zahtevajo nenehne prilagoditve naših organizmov.
Znati moramo predvidevati čustva, ideje in vedenje potrošnikov; prepoznati moramo namige in trende, pri čemer
nam razum le malo pomaga. Intuicija, instinkt, kreativnost in drugačnost
so besede, ki marsikomu tlakujejo pot
do uspeha, a sistemi izobraževanj prav
tako niso kos veščinam, ki so za takšne
sposobnosti potrebne.
Zato Budnjani 4Q povezuje racionalno inteligentnost (IQ, intellectual
quotient), čustveno inteligentnost (EQ,
emotional quotient), duhovno inteligentnost (SQ, spiritual quotient) in fizično inteligentnost (PQ, physical quotient). Zakaj ravno te štiri? Antropologija
je verjetno edina veda, ki združuje tako
genetiko, psihoanalizo, politično, eko
nomsko in družbeno antropologijo,
lingvistiko in preostale veje, pri čemer
človeški fenomen pokrije interdisciplinarno. Predvsem pa zna opazovati. In ker ljudje vselej delujemo na več
ravneh, pri čemer te štiri kažejo rdečo
nit kardinalnih centrov telesa, ustvarjamo drugačne rešitve, ki ponujajo globlji vpogled. Ti centri telesa so glava
(možgani), srce (emocije), trebuh (moč)
in noge (smer). Vprašanj, kot je stres
(stres nastane v glavi, torej v IQ, čutimo
ga v telesu, torej PQ, in duši, torej EQ),
se lotevamo drugače. Človek je bitje mnogih dimenzij in le dobro izšolano oko s praktičnimi preizkušnjami in
življenjsko modrostjo ter pogumom bo
gledalo z namenom, da uzre. In človek,
ki ne najde smisla v tem svetu negativne entropije, četudi materialno uspeva in raste, izgubi globlji pomen in potrebuje dvig duhovne inteligentnosti
(SQ). Zato je metodologija povezovanj
inteligenc tako pomembna!

POSLOVNA ANTROPOLOGIJA:
ANTROPOLOGIJA VSEBINE IN
VZROKA
Zvesti naročniki storitev poslovnih antropologov so številna uspešna svetovna podjetja na primer: Apple, Coca-Cola, Pizza-Hut, McDonald’s, Unilever,
General Motors, HP, Microsoft, Nokia,
Canon, Ford, IBM, Xerox, Ikea in številna druga; javnosti pa je verjetno
najbolj znan primer največjega izdelovalca računalniških procesorjev na
svetu: podjetja Intel, ki sodeluje z antropologinjo Genevieu Bell. Poglavitna
prednost metod poslovne antropologije je namreč ravno ta, da so uporabne
za vse gospodarske panoge. Saj vsak
posel ustvari človek in vodi človek. In
človek je center vsakega poslovanja, zato je poznavanje duševnosti ljudi
prava smer za trajni uspeh.
Ko razumemo lasten ustroj, se začne
ločevanje: čustev od misli, misli od
namenov, namer od dejanj. Poslovni
antropologi dekodirajo rituale korpo-

Plehkost uničuje vrednost
ter prekinja tok novih
kreativnih poti in rešitev.
Za »million dollar« idejo
so potrebni tišina, umirjen
um in očiščen ego.

rativnega sveta in začnejo intenzivno
soustvarjanje navad, ritualov in norm.
Ker razumejo človeško kodo, delovanje možganov in nezavedno procesi
ranje in učenje, lahko prodrejo dlje in
poiščejo rešitve, še preden nastanejo
tipične težave sodobnih korporacij.
Moč znanja ni zgolj v nazivih, pri
čemer so proti nazivom običajno tisti, ki
jih nimajo. In ne razumejo poti umovanja,
ki so prav tako potrebne. Moč znanja je
v posledicah, ki jih to nosi. Vsi smo priče
raznim transformacijam znanja, pravil in
praks, nekdanja gotovost je tako le še
spomin. Zato nas Timms, Bell, Lacan,
Chomsky in preostali bralci človeške
kode opozarjajo, kako zelo pomembno je, da razumemo koncept relativne
revščine: če nismo čustveno pismeni,
če se naš značaj pod težo materialnega

uspeha skvari, če zapadamo v bestialno
požrtnost in hodimo po drugih, izgubimo vse, predvsem pa samospoštovanje. Zato je vzrok za težave vselej v nas in
najti pravega človeka za rudarjenje po
sebi ni nekaj enostavnega.
POVEZOVANJE 4 Q,
MULTIKAPITALNOST ZA
TRAJNO RAST
Napredek ne more biti eksponenten,
želja po »še« se vselej obrne v svoje
nasprotje, kar pomeni, da je nujno, da
se naučimo povezovanja lastnih inteligenc, torej Budnjani 4Q. Metodologija povezovanja vključuje antropološko
refleksijo individualne stranke, znanja in veščine avtogenega treninga,
medicinske hipnoze in treninga intuicije, ki je spoj racionalnega in duhovnega, ki se prek telesa poraja kot senzacija ali medli občutek, ki ga običajno um
preglasi. Obvladovanje notranjega ritma in ognja strasti je končni cilj povezljivosti inteligenc, ki je pravzaprav intenzivnost notranjega zrenja, ki je daleč
stran od koncepta pragmatične vrednosti.
Dvoma o tem, da se je treba prizemljiti in na novo oceniti sebe ter las
ten položaj »uspeha«, ne sme biti, saj
mentalna higiena ponuja mir v ključnih
trenutkih, ko se sprejemajo prave
odločitve. Že naslednja minuta, ko
boste odložili revijo, je ključna za vas.
Ali se boste odprli novim idejam ali jih
boste le kot tolikokrat doslej odvrgli
kot »meglo, ki nikomur ne koristi«. Če
so vas prepričale, se veselim razvoja
in časa za postanek – morda se ravno
takrat srečamo.

Prebudite energijo v sebi.

AktivirAjte se!

Simplygood - kavni in vending aparati visoke kakovosti!
Zavezani smo kakovosti in poslovni odličnosti, kar dnevno potrjujemo v podjetjih s katerimi
sodelujemo, z zadovoljnimi strankami, ki dnevno obiskujejo naše samopostrežne avtomate ter
visoko motiviranimi zaposleni, ki skrbijo za visoko kakovost naših izdelkov in storitev.
Podjetje je nosilec dveh ISO standardov, ISO 9001 in ISO 14001, ter se ponaša tudi s certifikatom
»Družini prijazno podjetje«.

Izr. prof. dr.
Lucija Luči Mulej Mlakar
kot sociologinja in antropologinja
v slovenskem prostoru utrjuje
poslovno antropologijo ter
menedžment osebnosti, ki je
nadgradnja raznim oblikam
procesiranja človeških vsebin

Simplygood - SG Guzelj, d.o.o.
Kidričeva 97, 4220 Škofja Loka, Slovenija
T: +386 4 51 55 777
E: info@simplygood.si
www.simplygood.si
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