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ODLIČNOST

e-NOVICE SFPO

UVODNIK

ODMEVI

»The momentum has been created and is moving!«

SFPO forum 2010 na
svetovnem spletu s
pomočjo Inštituta Jožef
Stefan in
videolectures.net.

Tako je zaznal prvi samostojni Forum SFPO, ki se je pod
častnim pokroviteljstvom njegove ekscelence g. Josa Doume,
veleposlanika Kraljevine Nizozemske ter z imenitnim
nagovorom državnega sekretarja dr. Viljema Pšeničnya zgodil
28. septembra 2010, častni član uprave SFPO, Leon Tossaint
iz Philipsa. Mirno lahko rečemo, da se je Slovenska fundacija
za poslovno odličnost s Forumom ambiciozno postavila na
poslovni zemljevid Slovenije in da prevzemamo vlogo
svetilnika ter osvetljujemo smer razvoja poslovne odličnosti v
Sloveniji.
Našo usmeritev v mednarodno primerljivo poslovno odličnosti
je podprla tudi najboljša dekanja poslovnih šol na svetu prof.
dr. Danica Purg, iz IEDC-poslovne šole Bled, ki je v intervjuju
z Dnevnik povedala: »Verjamem v poslovno odličnost in da se
moramo meriti z drugimi v mednarodnem okolju“. Zvezdana
Bajc, članica uprave Krke ter direktorica sektorja za
ekonomiko in finance v Krki, pa je poudarila, da "je treba
odličnost živeti, ne pa se obremenjevati z modeli«
Res je, v novem vodstvu SFPO se zavedamo, da je odličnost
potrebno živeti in da zadnja vrsta v finančnih poročilih sicer
predstavlja pomemben poslovni cilj managerjev, a vendar ne
izkazuje vsote njihove odgovornosti. V poslovno odličnih
organizacijah ob svojih kupcih/odjemalcih, zelo spoštujejo
tudi zaposlene in hkrati zagotavljajo, da je organizacija
lojalna do skupnosti in obzirna do okolja. Zato novo kulturo
poslovne odličnosti razumemo kakor strast do iskanja meja, ki
jih nenehno premikamo v dobro uporabnikov, sodelavcev,
družbe in okolja.
V takem razumevanju kulture poslovne odličnosti vidimo izziv
za SFPO, za vsakega od nas in za Slovenijo. In če pogledamo
na razvoj kulture odličnost skozi to prizmo, se naenkrat odpre
ogromno poti do nje.

>>

Ali je bil »vroči (rdeči)
stol« res vroč, si oglejte
na video gradivu Foruma
SFPO:

Vroči stol: ddr. Matjaž
Mulej, zaslužni profesor in
prof. dr. Maja Makovec
Brenčič
[Več]

Vroči stol: prof. dr.
Danica Purg in Leon
Tossaint
[Več]

Vabljeni v skupnost najnaprednejših organizacij.
Predsednik uprave SFPO
mag. Nenad Savič
DOBRA PRAKSA
Kako o poslovni odličnost in njeni uporabni vrednosti
razmišljajo največji v Evropi.
 Dr. Wolfgang Malchow, Member of
the Board of Management, Robert
Bosch GmbH
 Mr. Lars Aagaard, Group Executive
Vice President, Grundfos Holding
A/S
 Mr. Simon Sasaki, Chairman and
CEO, Ricoh Europe plc
 Mr. Bruce Hope-MacLellan, Group
Operations Integration & Change
Director, Lloyds Banking Group, plc
[Več]

Vroči stol: ddr. Matjaž
Mulej, zaslužni profesor in
Tone Stanovnik
[Več]

Vroči stol: prof. dr.
Danica Purg in Tatjana
Fink
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Forum SFPO 2010

ODMEVI

Inovativna izvedba prvega samostojnega Foruma SFPO je
vključevala poleg »vročega stola«, interaktivnega dialoga ter
video gradiv tudi spletno objavo novinarskih povzetkov vsebin
z najzanimivejšimi poudarki takoj po zaključku vsakega
predavanja s pomočjo medijskega pokrovitelja, podjetja
Dnevnik, hiše medijskih vsebin.

Mnenji dveh novih članov
SFPO, ki sta tudi
soustvarjala Forum SFPO.

Interaktivni dialog:
Izjemna mojstrovina Krke in
Si.mobila
[Več]

Dnevnik: Povzetek novinarske konference z naslovom iz
sporočila predsednika uprave SFPO „Odličen si, ko odličnost
živiš“ je bil od 28.09. do 07.10 2010 med najbolj branimi
prispevki na spletnih straneh Gazel.
[Več]
Poleg inovativne zasnove Foruma SFPO in odličnih
predavateljev sta letošnjemu forumu dala žlahten pečat
vrhunska člana komisije vročega stola, prof. dr. Danica Purg
in ddr. Matjaž Mulej. Njuna veličina se je pokazala preko
postavljenih vprašanj, s katerimi sta zagotovila, da so
predavatelji zasijali, razprave pa so bile dinamične,
vsebinsko bogate ter koristne za udeležence.

prof. dr. Danica Purg

ddr. Matjaž Mulej,
zaslužni profesor

FORUM SFPO (še) odmeva!
Delo: 29. 09. 2010
S poslovno odličnostjo do
večje konkurenčnosti —
Tiskovna konferenca o
Forumu SFPO.
[Več]

Delo: 11. 10. 2010
Vodja si mora zastaviti
cilj in vizijo predstaviti
zaposlenim — Ekskluzivni
intervju s častnim članom
uprave SFPO, g. Leonom
Tossaintom.
[Več]

Jerneja Kamnikar,
direktorica kulinarične
hiše Vivo catering, ki je
na Forumu SFPO razvajala
naše brbončice:
»Vivove kulinarične
zgodbe z oblikovnimi in
inovativnimi elementi ter
vsebina Foruma SFPO sta
se medsebojno povezovala in dopolnjevala v
skupni sinergiji. Članstvo
v skupnosti SFPO za Vivo
catering pomeni nov izziv
ter spodbudo k novemu
ustvarjanju in
inovativnosti.«
[Več]

Primož Inkret, izvršni
direktor podjetja P-M
poslovni mediji d.o.o, ki
je na Forumu SFPO
zagotovilo celostno
grafično podobo ter
komunikacijsko zasnovo:
»Komunikacijska odličnost
predstavlja enega
pomembnih temeljev
uspeha in je hkrati tudi
generator rasti sodobnega
podjetja. Le če smo v
družbi najboljših, ne le
na našem trgu, temveč
tudi v najkonkurenčnejšem evropskem prostoru,
si lahko oblikujemo
prihodnost, ki izpolnjuje
visoko zastavljene
poslovne cilje in nas
osebno.«
[Več]
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Vzporedno s Forumom SFPO
smo 27. 09. 2010 organizirali
tudi prvo strokovno in
praktično orientirano srečanje
predsednikov uprav in
direktorjev velikih poslovnih
sistemov, ki je vzbudilo veliko
zanimanje in velik odziv.

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.
[Več]

Odmevni uspehi naših ustanoviteljev in članov
Inovativnost je vgrajena v sam temelj EFQM modela
odličnosti, zato z veseljem izpostavljamo velike tehnološke
dosežke članov SFPO na področju inovativnosti in inovatorjem
iskreno čestitamo. Med najbolj inovativnimi podjetji v državi,
ki so bili 15. septembra nagrajeni s strani GZS, so:
Zlato priznanje
Podjetje: Trimo d.d.
 Inovacija: Modularni fasadni
sistem Qbiss by Trimo

Podjetje: Krka d.d.
 Inovacija: Razvoj tehnologije

za proizvodnjo zdravilne
učinkovine in formulacije
klopidogrela
 Inovacija: Postopek za
pripravo ezetimiba in njegovih
derivatov

Srebrno priznanje
Podjetje: Javor Pivka d.d.
PC Furnir
 Inovacija: Zmanjševanje

porabe vode v proizvodnji
furnirja

Vabljeni med člane SFPO
USPOSABLJANJE>>
17.-18. november 2010
Samoocenjevanje po
modelu odličnosti EFQM

Bronasto priznanje
Podjetje: Luka Koper d.d.
 Inovacija: Mobilna samodvižna

1.-2. december 2010

navozna rampa za pretovor
avtomobilov

[Več]

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
Bi postali mednarodni ocenjevalec odličnosti že v letu 2011?
[Več]
Nov član SFPO, podjetje MC informacijski inženiring je gostitelj
prvega srečanja slovenskih mednarodnih ocenjevalcev
odličnosti, ki ga organizira SFPO. V SFPO spodbujamo
vključevanje čim večjega števila slovenskih strokovnjakov v
mednarodna ocenjevanja. Na srečanju bomo predstavili kako
postaneš mednarodni ocenjevalec, kakšna so potrebna znanja,
kakšni so stroški ter predvsem kakšne so koristi za posameznike
in organizacije. Vabljeni med člane SFPO — več informacij na
I: www.sfpo.org, E: info@sfpo.org, T: (01) 2373 144.
Kdaj: 8. november 2010
Kje: Restavracija Harfa, Koprska ul. 98,
Ljubljana Vič
Trajanje: od 15:00 do 17:00
Kotizacija: Za udeležence Foruma SFPO
brezplačno; ostali 30 EUR + DDV
[Več]
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

Usposabljanje
ocenjevalcev po modelu
odličnosti EFQM
[Več]
NOVI ČLANI SFPO>>
ELES d.o.o.
[Več]
VIVO catering d.o.o.
[Več]
Lotrič d.o.o.
[Več]
Epilog d.o.o.
[Več]
Mega Ram d.o.o.
[Več]
Provita d.o.o.
Kolofon

(Foto: Žarko Modl ic)

