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ODLIČNOST

e-NOVICE SFPO

UVODNIK

DOGODKI

Na vrh evropske odličnosti!

28. september 2010

Kako bo videti podjetje v prihodnosti, je eno temeljnih
vprašanj, ki so ga zastavili direktorjem v obsežni študiji, ki jo
je IBM v letu 2008 izvedel z dvoletnim zamikom že tretjič
zapored. Ena izmed petih zaključnih ugotovitev je, da v
naslednjih treh letih kar 69% direktorjev pričakuje obsežne in
nadaljnjih 29% direktorjev zmerne spremembe poslovnega
modela z namenom zagotavljanja oziroma ohranjanja
mednarodne konkurenčnosti.
Ali znamo v SFPO slovenskim podjetjem, ustanovam,
zavodom in društvom že danes nuditi usmeritve ter strokovno
pomoč pri iskanju izvirnih in učinkovitih načinov za
doseganje mednarodno primerljive konkurenčnosti in
hkratnem zagotavljanju odličnosti?
Lahko pokažemo, da smo na tem področju naredili že veliko.
Večino naših storitev izvajamo skupaj s partnerji ter v
partnerskem sodelovanju s člani SFPO. Nov način
informiranja v obliki e-novic SFPO je namenjen ravno temu,
da vas o tem še bolj neposredno in na kratko informiramo.
Kljub temu se novo vodstvo SFPO zaveda potrebe po temeljiti
prenovi storitev SFPO, da bodo le-te še bolj mednarodno
primerljive prav tako pa tudi še bolj aktualne in uporabljive
za vas in za potencialne nove člane SFPO. Kako smo se
namenili to narediti, bomo na zelo inovativen način
predstavili tudi na prvem samostojnem Forumu SFPO, 28.
septembra 2010.
Pridružite se nam na Forumu SFPO in vabljeni med člane
SFPO.
Predsednik uprave SFPO
mag. Nenad Savič

DOBRA PRAKSA
Trimo d.d. — zgled za Evropo na področju voditeljstva
Trimo je leta 2007 prejel
evropsko nagrado za
voditeljstvo, kar je med
drugim potegnilo za seboj to,
da so vključeni v skupino (EDF,
Phillips, Grundfoss, Bosch,
Siemens, Ricoh in Trimo) za
izmenjavo dobrih praks na
področju razvoja zavzetosti
zaposlenih.

Inovacije so gibalo napredka. So dinamika prihodnosti in
gonilo drznih. Na letošnjem EFQM Forumu v Bilbau bodo
predstavili Trimov inovacijski proces in kulturo inoviranja.
[Več]

>>

SFPO forum 2010
Na prvem
samostojnem
forumu bomo
usmerili
pogled NA
VRH
EVROPSKE
ODLIČNOSTI.
[Več]
Častni član uprave SFPO
je postal Leon Tossaint,
iz podjetja Philips.
Njegove neprecenljive
izkušnje so sedaj na
razpolago tudi slovenski
poslovni in strokovni
javnosti, predvsem
članom SFPO.

[Več]
4.-6. oktober 2010
Največji evropski
strokovni in družabni
dogodek na področju
poslovne odličnosti letos
poteka v Bilbau, Španija.
[Več]

Kaj se lahko v Sloveniji
naučimo od Baskije, smo
vprašali Fernanda Sierro
iz baskovske fundacije za
odličnost (EUSKALIT), ki
je gostitelj EFQM foruma
2010.
[Več]
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[Več]

Polona Briški, vodja razvoja
poslovne odličnosti v podjetju
Trimo d.d., je izvedla štiri
ocenjevanja v tujini, med
drugim na Poljskem, Švedskem
in Angliji.

»Vsako ocenjevanje je za ocenjevalca velika priložnost, da
prepozna dobre prakse ocenjevanih podjetij in jih smiselno
prenaša v svoje podjetje.«
Nikola Šopar, vodja kakovosti
v podjetju ComTrade d.o.o.
(novo ime za Hermes Softlab
d.o.o.), je izvedel tri
ocenjevanja v tujini - Nemčiji,
Franciji in Luxemburgu.
»Na ocenjevanjih sem spoznal podjetja iz različnih panog,
drugačna kulturna okolja ter številne izzive. Vsak tak
angažma je vir novih idej in pristopov.«
Milko Grebenc, vodja sistema
povratnih informacij s trga v
družbi Danfoss, je izvedel že
enajst ocenjevanj za EEA ter
predaval o dobrih praksah na
EFQM forumu v Bruslju in
Atenah.
»Omogočeno mi je bilo, da sem spoznal prakso najboljših
evropskih podjetij — Siemens, Knorr Bremse, Trimo,
Mobistar, Kocaeli, TRW, BMW, Bosch...«
mag. Uroš Gunčar, NETS
d.o.o. in partner SFPO, je
izvedel že sedem ocenjevanj v
velikih mednarodnih
organizacijah v tujini, med
drugim v Grčiji, Dubaju,
Indiji, Iranu, Slovaškem.
»Nekaj posebnega je bilo zadnje ocenjevanje Ministrstva za
finance na Slovaškem, predvsem iz vidika, kako motivirati
zaposlene «
mag. Nenad Savič, direktor
UNIKATUM d.o.o. in predsednik
uprave SFPO, je izvedel že
sedem ocenjevanj v tujini enkrat v Španiji, na
Madžarskem in Belorusiji,
dvakrat v Italiji ter dvakrat v
Iranu.
»Spoznal sem, da so energija, znanje, strast in pozitivizem
lastnosti, ki delujejo v kateremkoli okolju, in da imamo tudi v
Sloveniji mnogo odličnih organizacij«

ODMEVI

>>

MIK: Prejemnik
nagrade R4E-3* v 2009
Nagrado so dobili na
podlagi temeljite in
celovite analize
poslovanja s strani
evropskih ocenjevalcev:
Jacqueline van Rijswijk,
Philips-NL; Peter Hull,
urad za delo-VB ter
Tomasz Figa-Bitron-PL.

Direktor podjetja g.
Franci Pliberšek ocenjuje:
»Z delom evropskih
ocenjevalcev smo bili zelo
zadovoljni. Že samo na
podlagi njihovih vprašanj
smo se veliko naučili in
skozi formalne in
neformalne pogovore
dobili mnogo koristnih
nasvetov in usmeritev.
Vsebino zaključnega
poročila pa smo podrobno
preučili in za večino
ugotovitev sprejeli
aktivnosti za njihovo
realizacijo.«
USPOSABLJANJE>>
20.-21. oktober 2010
in
1.-2. december 2010
Usposabljanje
ocenjevalcev po modelu
odličnosti EFQM
17.-18. november 2010
Samoocenjevanje po
modelu odličnosti EFQM
[Več]
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NOVO VODSTVO
Spoznajte novo vodstvo SFPO
Ustanovitelji SFPO so na 10. zasedanju skupščine v mesecu
juniju 2010 izvolili nove predstavnike skupščine ter imenovali
nove člane uprave in nove člane strokovnega sveta.
Predsednica skupščine: dr. Milena
Sedovnik je pomočnica generalnega
direktorja za korporativni razvoj in kadre v
družbi ACH d.d. Je avtorica strokovnih
prispevkov o upravljanju s človeškimi viri,
organizaciji, kakovosti in strateškem
menedžmentu. Dejavno sodeluje in
predava pri različnih strokovnih
združenjih.

Predsednik uprave: mag. Nenad Savič je
direktor svetovalnega podjetja Unikatum
d.o.o. in mednarodni ocenjevalec
odličnosti organizacij po EFQM modelu
odličnosti. Njegovo ožje strokovno
področje je razvoj poslovnih strategij in
prenos znanja v poslovna okolja.
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Zakaj bi se včlanil v
SFPO?
 Zagotavljamo
izmenjavo v praksi
preverjenih pristopov
za razvoj
konkurenčnosti in
odličnosti.
 Povezujemo z
najboljšimi evropskimi
podjetji.
 Usposabljamo člane
vodstev in
strokovnjake ter
omogočamo njihovo
vključevanje v mrežo
evropskih ocenjevalcev
ter s tem vstop v
najboljša evropska
podjetja.
akcija
POSTANI ČLAN SFPO
[Več]
NOVI ČLANI SFPO>>

Članica uprave: Zvezdana Bajc je članica
uprave in direktorica Sektorja za
ekonomiko in informatiko v družbi Krka
d.d., Novo mesto. Odlična managerka je
zavezana Krki že več deset let in je s
svojim znanjem, izkušnjami ter delom ena
ključnih oseb v podjetju.

Član uprave: mag. Dejan Turk je
predsednik uprave družbe Simobil d.d.,
dejaven pa je tudi na drugih raznovrstnih
strokovnih področjih katere bistvo so po
njegovih besedah ljudje, obenem pa
Si.mobil s svojimi programi in dejavnostmi
v javnosti nastopa tudi kot družbeno
odgovorno podjetje.

Predsednik strokovnega sveta: Rajko
Novak je direktor svetovalnega podjetja
MRR d.o.o., vodilni presojevalec za
sisteme vodenja pri SIQ, svetovalec na
področju kakovosti in vodenja organizacij
ter vodilni ocenjevalec za priznanje RS za
poslovno odličnost.

Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

HIT d.d.
sodi med največje
evropske ponudnike
zabave.
[Več]
MC ii informacijski
inženiring d.o.o.
je podjetje s 46 letno
tradicijo.
[Več]
Actinia d.o.o.
je nacionalni distributer
maziv Shell.
[Več]
Visoka šola za design
izobražuje za poklic
diplomirani dizajner.
[Več]
PM poslovni mediji d.o.o.
je komunikacijska
agencija.
[Več]

Kolofon

