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Sreda 21. 12. 2022, ob 18.00, gostišče Loka, Novo Mesto 

Slavnostni govor predsednica SZKO - Slavnostna AKADEMIJA FOŠ 

Spoštovani udeleženci dogodka Slavnostne akademije FOŠ.  

Spoštovani dekan, profesor doktor Boris Bukovec.  

 

Zelo sem počaščena in vesela, da ste mi kot predsednici Slovenskega 

združenja za kakovost in odličnost namenili besedo na tako 

pomembnem dogodku, kot je Slavnostna Akademija FOŠ.  

Žal je moji osebni udeležbi prekrižala pot nadležna in vztrajna 

pljučnica. 

 

Pred dobrim letom sem kot prva ženska predsednica prevzela vodenje 

združenja. 

Poslanstvo združenja SZKO, kjer se že 30 let prepletata tradicija, znanje 

in strokovnost, katere pomemben del je tudi vaša fakulteta FOŠ, želim 

še dodatno dvigniti in tako okrepiti vlogo kakovosti in odličnosti v 

slovenskem prostoru. 

Velikokrat me vprašajo, kaj je zame kakovost in odličnost, kje jo vidim, 

kako živim in kako usklajujem. Menim, da sta kakovost in odličnost 

vedno del vsakega procesa, tako poslovnega, kot osebnega.  

Najprej moraš v tisto kar delaš verjeti, verjeti v lastne sposobnosti ter 

sprejeti odgovornosti, tako lahko vzpostaviš odlično življenjsko 

ravnovesje.  

Tukaj pa bi se navezala na besede iz februarskega zapisa, spoštovanega 

profesorja doktorja Borisa Bukovca, katere me spremljajo vsak dan in 

sicer, da bodimo aktivni oz. proaktivni ter prevzemimo vlogo 

ključnega animatorja za potovanje od kakovosti do odličnosti.   

 

 



2 
 

Spoštovani prejemniki listin za svoje dosežke. 

Vse nas žene vedoželjnost, želja po novem, želja po izboljšavah, želja 

pomagati, želja po odličnosti v svojih organizacijah … 

Iskreno vsem želim, da ugotovite, kje trenutno ste in kaj želite doseči, 

to je vaša USMERITEV. 

Skrbno načrtujte aktivnosti, komunicirajte, sodelujte, raziskujte, to vas  

pelje na pot IZVEDBE. 

Bodite sprememba, ki si jo želite videti in doživeti, to bo REZULTAT. 

Prepričana sem, da boste s svojim »dizajnerskim razmišljanjem« 

prepoznali orodje in metodologijo, katera vas bo peljala po poti k 

ustvarjanju trajnostne vrednosti, vam omogočila obvladovanje 

sprememb, napredek ter izboljšala uspešnost delovanja vas in vaše 

organizacije. 

Vesela bom, vsakega vašega obiska na naših dogodkih združenja, 

predloga za izboljšave ali samo obiska in klepeta ob dišeči kavi -  vedno 

dobrodošli. 

Vsem želim iskreno veliko sreče na vaši poti.  

Danes čudovit večer. 

Ob prihajajočih prazničnih dneh pa miru, radosti ter veselja za vsako 

majhno lučko in dišeč piškot, kateri vam pride na pot. 

 

Judita Rigler 

Predsednica združenja SZKO 

  


