
Primer uveljavitve SQ v podjetju 

Želva d.o.o.



Zgodovinski oris – nastanek in razvoj 

podjetja in uveljavitev standarda kakovosti 

ISO 9001 in 14001

 ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 

oseb, je izšlo iz manjše rehabilitacijske delavnice, ki jo je z 

namenom usposabljanja,  psihosocialne in delovne rehabilitacije oseb 

z motnjami v duševnem razvoju in zdravju ustanovil Zavoda za 

zaposlovanje OS Ljubljana. Delavnica je pričela delovati v letu 1985. 

 Na pobudo Zavoda RS za zaposlovanje se je le-ta 3. maja 1991 

preoblikovala v podjetje, ustanoviteljstvo in lastništvo je prevzela 

invalidska organizacija Soţitje – Zveza društev za pomoč duševno 

prizadetim. 

 Ţelva d.o.o. pridobila certifikat ISO 2001 dne 29.12.2005 in

ISO 14001 dne 17.01.2006 (Bureau Veritas Certification).
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 Želva  d.o.o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje 

invalidnih oseb je v 19 letih svojega obstoja razvila naslednje 

dejavnosti:

 Zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo invalidov (koncesija)

 Usposabljanje na delovnem mestu in poklicno izobraţevanje invalidnih oseb 

zlasti oseb z intelektualnimi primanjkljaji (Nacionalne poklicne kvalifikacije)

 Komunalne in vrtnarske storitve

 Čistilni servis

 Upravljanje stavb

 Hišniške storitve

 Pohištvena in splošno mizarska dejavnost

 Druţbeno varstvo oseb s teţjo razvojno motnjo (koncesija)

 Institucionalno varstvo oseb s teţjo razvojno motnjo (koncesija)

 Programe Socialne vključenosti za nezaposljive invalidne osebe.
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1. Želva d.o.o. je odprla svoje poslovne enote v:

- Ljubljani

- Novi Gorici

- Novem mestu

- Škofji Loki

2.     Organizacijske enote se nahajajo še v:

1. - Ljubljani 

2. - Murski Soboti

3. - Kočevju

4. - Ivančni Gorici

5. - Višnji Gori

6. - Igu pri Ljubljani

Skupna v 9 različnih krajih v Sloveniji.
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NADZORNI SVET

DIREKTOR

Poslovne enote

Ivančna G.

Kočevje

M.Sobota

N. Gorica

Škofja Loka

Skupna 

področja dela

Splošna 

opravila

Kadrovska 

opravila

Finančno 

račun. 

opravila

Komerciala

Marketing

Gospodarske 

dejavnosti

Čistilni servis

Komunalne storitve 

(zeleni program)

Mizarski oddelek

Spletna trgovina -

maloprodaja

Upravljanje in 

vzdrževanje stavb

Negospodarske dejavnosti

Zaposlitvena rehabilitacija

Socialna vključenost

LJUBLJANA

NOVO MESTO

nNOVA GORICA

TRBOVLJE

LJUBLJANA

VDC

GROSUPLJE

KOčEVJE

LJ. ROZMANOVA

LJ.KNEZOV.STR.

LJ.TREBINJSKA

IG pri Ljubljani

MURSKA SOBOTA

BIVALNA ENOTA

MURSKA SOBOTA

NOVA GORICA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA

Novo Mesto

Zavod Nova Želva

Zaposlitveni center

enote:

- Novo mesto

-- Ljubljana

-- Nova Gorica

ŠKOFJA LOKA
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Zavod Mravljica:

Še ni aktiviran

NOVA GORICA

NOVO MESTO

VIŠNJA GORA

Šivalnica



1. Razvojna naravnanost  - kdor se sprijazni s 

povprečjem ne naredi razvoja!

2. Kakovost opravljanja storitev in solidnost poslovanja 

sta dejavnika, ki ločujeta uspešne od neuspešnih!

3. Okoljski certifikat je skrb za nas same in našo 

bodočnost in ne le za čistočo ali ravnanje z nevarnimi 

snovmi!

4. Certifikat kakovosti ima mednarodno veljavo in 

pomeni, da se je podjetje sposobno hitro in učinkovito 

prilagajati vedno novim izzivom.

UVEDBA SISTEMA KAKOVOST –

ZAKAJ?
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Uvedba sistema kakovosti pomeni 

še:

 Boljše poslovanje – povečanje števila storitev (prometa), 

dvig dodane vrednosti in zniţanje stroškov poslovanja.

 Lažje prepoznavanje potreb, ţelja in pričakovanj strank.

 Hitro ukrepanje v primeru nezadovoljstva oz. 

reklamacij.
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Ţelva je uvedla sistem kakovosti za 

naslednje dejavnosti:

1. Zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo invalidov 

2. Komunalne in vrtnarske storitve

3. Čistilni servis

4. Upravljanje stavb

5. Hišniške storitve

6. Pohištvena in splošno mizarska dejavnost

8



Spremljanje izvajanja kakovosti:

 Redni vodstveni in kontrolni pregled – presoja 
(najmanj enkrat letno).

 Merjenje, analiziranje in izboljševanje (sproti - stalno).

 Notranje presoje, preventivni in korektivni ukrepi 
(najmanj enkrat letno, lahko tudi večkrat po potrebi).

 Recertificiranje (vsake 3 leta)

Ne glede na raven vodenja se aktivnosti izvajajo 4 

fazno:
1. Faza: planiranje (plan)

2. Faza: izvedba (do)

3. Faza: preverjanje (check)

4. Faza: analiziranje in ukrepanje (analyze)
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Sistem kakovosti v Zaposlitveni 

rehabilitaciji
 Namen procesa:

uspešno in racionalno izvajanje procesov rehabilitacije invalidov s ciljem 

usposobitve ni zaposlitve invalida na ustreznem delovnem mestu.

 Merila uspešnosti procesa:

- Zadovoljstvo odjemalcev - rehabilitantov

- Zadovoljstvo naročnikov – zavod in delodajalci

- Zadovoljstvo skrbnikov procesov, mentorjev in inštruktorjev

- Število prejetih reklamacij – ugovorov, pritoţb

- Število zavrnjenih poročil

 Načini merjenja uspešnosti procesa: 

Ankete, individualni razgovori, zavrnjena mesečna poročila, zapisniki 

nadzorov, zapisniki sestankov z mentorji, število reklamacij, število 

zavrnjenih zaključnih poročil – posebni obrazci.
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Proces ZPR - Zaposlitvena in Poklicna Rehabilitacija 

in njegove povezave
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Shema procesa
 

Zbiranje informacij  
o javnih razpisih 

Izdelava razpisne  
dokumentacije 

NE 

DA 

Kandidiranje na  
javnem razpisu 

Izbor na javnem razpisu  
in podpis pogodb 

Uspešno 

Izdelava letnega načrta  
dela oddelka CZPR 

Potrditev letnega  
načrta dela 

Priprava in podpis  
Individualiz. načrta  

Pridobitev informacij o  
potencialnih kandidatih 

Vzpostavitev kontaktov s  
potencialnim kandidatom 

Razgovor podjetja  
s kandidatom 

Izvedba zaposlitvene in 

poklicne rehabilitacije 

 

 

 

Nadzor nad izvedbo 

Sprejem pritožb  
in pripomb 

Prekinitev izvajanja  
storitev 

za uporabnika 

Izdelovanje poročil  
in evidenc o  

opravljenem delu 

Spremljanje plačil 
in izterjava 

Izstavitev računov 

Arhiviranje  
dokumentacije 

Arhiviranje  
razpisne 

dokumentacije 

Kandidat in  
državna institucija 

DRŢAVNA 

INŠTITUCIJA 

Evidentiranje  
podpisane pogodbe 

Uspešno 

Obvestilo zunanji 
instituciji 

Arhiviranje  
dokumentacije 

NE 

DA 

Javni razpisi 

Državna institucija 



Pozitivne in negativne izkušnje:

 Pozitivne: 
1. Postavitev protokola ravnanja ter poslovanja

2. Sprotno spremljanje in dograjevanje poslovnih procesov

3. Standardiziranje postopkov

4. Merjenje in ocenjevanje uspešnosti procesov – poslovanja

5. Racionalnejše poslovanje (prihranki)…

 Negativne:
1. Več dela pri izpolnjevanju različnih obrazcev za spremljanje

2. Notranje kontrole angaţirajo več oseb in časa

3. Letni kontrolni pregled in recertifikacija na 3 leta zahtevata dodatna finančna 

sredstva zunanjih presojevalcev…
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Ljubljana,  1. junij 2010

Vzemite si čas in nas poiščite na spletni strani: http://www.zelva.si

Ali nam pišite na naslov: info@zelva.si
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