
 

 

 
 
 

Vabilo na zbor članov Odbora za kakovost in inovativnost  
 

 
 
Odbor za kakovost in inovativnost (OKI) deluje pod okriljem prej območne, sedaj Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine že enajsto leto. OKI je strokovno delovno telo, ki v okviru 
GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti s ciljem, da bi na 
Dolenjskem in v Beli krajini kakovost in inovativnost v najširšem pomenu dobila svojo pravo vlogo.  
 
Odbor, ki ga sestavljajo člani uspešnih podjetij Dolenjske in Bele krajine, deluje na sejah, kjer 
sprejema pobude, organizira brezplačne posvete, seminarje, predavanja, razpisuje natečaje za 
priznanja s področja kakovosti in inovativnosti in je posredno vključen v delovanje Slovenskega 
združenja za kakovost. Na pobudo OKI je Upravni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
krajine na svoji seji obravnaval predlog, da se skladno s statutom zbornice spremeni ime odbora 
in razširi članstvo. Sprejet je bil sklep o preimenovanju v Sekcijo za kakovost in inovativnost in 
sklep o razširitvi članstva.   
 
 

Vabimo vas na zbor članov Sekcije za kakovost in inovativnost,  
ki bo v sredo, 26. marca 2008, ob 14.00 uri 

v sejni sobi Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11, Novo mesto. 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Otvoritev zbora članov in potrditev preimenovanja OKI v Sekcijo za kakovost in inovativnost. 
2. Izvolitev predsednika in članov izvršilnega odbora sekcije. 
3. Sprejem poročila o delu v letu 2007. 
4. Predstavitev in sprejem programa dela za leto 2008.  
5. Razno. 
 

Na zbor članov vabimo vse dosedanje člane OKI, kakor tudi vse ostale redne in podporne člane 
zbornice, ki bi to želeli postati ter predstavnike šolstva, društev in zavodov, ki se ukvarjajo s 
področjem kakovosti in inovativnosti. Prepričani smo, da lahko že s povezovanjem znotraj odbora 
pridobite določene koristi pri izmenjavi izkušenj, hkrati pa vplivate tudi na oblikovanje programa 
dela, ki bo neposredno koristil vašim ciljem.  

Članstvo v sekciji je za člane naše zbornice brezplačno. Z vašo prisotnostjo boste podprli naša 
prizadevanja na področju kakovosti in inovativnosti. Najkasneje do 21. marca 2008 sprejemamo 
tudi predloge za člane izvršilnega odbora sekcije. Več informacij najdete na naši spletni strani 
www.gzdbk.si  ali na telefonski številki 33 22 184 (Andreja Florjančič). Zaradi lažjega načrtovanja 
dogodka vas prosimo, da predhodno potrdite vašo udeležbo.  

 
V pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
 
 

Franci Bratkovič
  

 Direktor  GZDBK
   

   


