Januar 2011

Letnik II , št evilka 4

ODLIČNOST

Odlični p ri uvel javljanju odl ičnost i

e-NOVICE SFPO
ODMEVI

V duhu partnerskega sodelovanja!
V SFPO spodbujamo vse vrste aktivnosti za promocijo in udejanjanje kulture odličnosti v Sloveniji. Med njimi si dolgoletna prizadevanja Urada RS za meroslovje zaslužijo posebno
pozornost, zato smo k besedi povabili dr. Sama Kopača, direktorja Urada RS za meroslovje, da kot gostujoči uvodničar z
nami deli svoj pogled na razvoj kulture odličnosti v Sloveniji.
UVODNIK
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je
najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti
poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.
Postopek že od leta 1998 koordinira Urad RS za meroslovje, v
okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

>>

PRSPO 2010
Elektro Gorenjska d.d.,
član SFPO, je prejemnik
srebrne diplome za
uvrstitev med finaliste v
okviru PRSPO 2010. Ostali
prejemniki so še: TPV,
d.d., Novo Mesto in
upravne enote Krško,
Novo mesto in Trebnje.
ČESTITAMO.

Pred dnevi smo na slovesni podelitvi PRSPO 2010 na Brdu pri
Kranju proslavili uspeh petih finalistov, ki jim je uspela
uvrstitev v družbo odličnih. V luči zastavljenih ciljev gremo
naprej, proti novim izzivom in vpeljavi novosti v letu 2011.
Pripravili smo že novi Pravilnik o delu Odbora za priznanje in
predlog »Strategije kakovosti in odličnosti od leta 2011 do
2016«.
Pred vrati je novi javni razpis za PRSPO 2011, ki po evropskem
vzoru prinaša prevod novega modela EFQM 2010, kjer so
uvedene spremembe predvsem odraz gospodarske krize, s
poudarkom na osebnem zgledu voditeljstva in vrednotah.
Pomembna novost bo poenostavljena vloga in ocenjevanje po
postopku Approach 2005+.
V luči stalnih izboljšav in prenosa evropskih principov v
slovenski prostor, smo pridobili dva mednarodno akreditirana
predavatelja EFQM, ki bosta v prihajajočem obdobju
pripomogla pri izvedbi številnih izobraževanj in posvetov iz
naslova širjenja poslovne odličnosti ter novega modela EFQM.
Uvrstiti se v družbo odličnih organizacij, pomeni
povečanje ugleda in odprtje novih poslovnih priložnosti.
Vabimo Vas v družbo odličnih.
dr. Samo Kopač
NOVA STORITEV SFPO: »POPOLDANSKO DRUŽENJE«

Urad RS za
meroslovje
predstavlja
novosti v
postopku
PRSPO za leto
2011.
[Več]
Prof. dr. Ivan Turk, je ob
svoji 80 letnici podaril
Sloveniji novo knjigo z
naslovom: »O osebni in
poslovni odličnosti«.
[Več]

V letu 2011 v SFPO uvajamo vrsto novosti. Prvo, ki jo razkrivamo v tokratni številki e-novic, smo poimenovali »Popoldansko
druženje«. Na Popoldanskih druženjih nam bodo v sproščenem
ozračju kompetentni in karizmatični sogovorniki posredovali
koristne izkušnje, izvirne rešitve in omogočali si bomo tkanje
novih ali utrjevanje starih poslovnih in osebnih vezi.
Tema prvega Popoldanskega druženja je: O osebni in poslovni
odličnosti, na katerem bomo v sproščenem pogovoru ugotovili,
zakaj je največja koncentracija odličnosti v Sloveniji prav na
Dolenjskem.
 marec 2011, "Kaj imajo skupnega prvi
Slovenec, ki je dokončal postdoktorsko
specializacijo na Harvard University
in prejemniki državne nagrade PSRPO
(2010)?"
 Kot častni govornik se nam bo pridružil
prof. ddr. Neven Borak, predsednik
Zveze ekonomistov Slovenije.
[Več]

Knjiga ni v prosti prodaji.
Naročite jo lahko pri Zvezi
ekonomistov Slovenije ali
pa jo dobite 1. marca na
Popoldanskem druženju,
novi storitvi SFPO.
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Razširjamo virus odličnosti

ODMEVI

»Čez ciljno črto, pa v nov
krog«, pravijo v Hidiri, kjer se
vedno zgledujejo po
zmagovalcih. V decembrski
številki (19) korporativnega
časopisa HIDRIA je bila
Odličnost osrednja tema, ki jo
je pomagal osvetliti tudi
predsednik uprave SFPO, mag.
Nenad Savič, v intervjuju z
naslovom "Odlični smo takrat,
ko to začutimo sami".
[Več]

O odličnosti v petih korakih
je spregovoril tudi Leon
Tossaint častni član uprave
SFPO, ki pravi:
1.
2.
3.
4.
5.

>>

Mag. Dejan Turk,
predsednik uprave družbe
Si.mobil d.d. ter član
uprave SFPO, se je v
svojem uvodnem nagovoru
ob prevzemu vodenja
Združenja Manager zavzel
za etično poslovanje in
odgovorno delovanje
managerejev.
[Več]

Bodite zgled
sodelavcem
Zgledujte se po
najboljših
Presegajte povprečje
Negujte vrednote
Bodite ustvarjalni
[Več]

Polona Briški, članica strokovnega sveta
SFPO in vodja razvoja poslovne odličnosti
v podjetju Trimo d.d., je v časniku
, v torek 11. januarja 2011
spodbudila k razmišljanju o odličnosti
širšo slovensko poslovno javnost v
intervjuju z naslovom »Za razvoj
odličnosti je najpomembnejša zaveza
vodstva«
[Več]

Pri razvoju etičnega in
družbeno odgovornega
delovanja si lahko od
sedaj pomagate tudi s
pomočjo priročnika z
orodji za družbeno
odgovornost podjetij.
[Več ]

Mag. Vojko Križman,
predsednik razsodniške
skupine PRSPO in član
strokovnega sveta SFPO, je
na podelitvi PRSPO pozval
vodstva organizacij, da
izkoristijo potencial, ki ga
nudi model poslovne
odličnosti EFQM, kar je
ugotovilo že prek 30 tisoč
organizacij v Evropi.
Posnetek RTV prenosa

[Več]

[Več]

Družba Trimo d.d. je pričela že z letom
2009 predstavljati svoja letna poročila
po temeljnih načelih odličnosti in
skladno z GRI – Global Reporting
Iniciative.
PRIPOROČAMO vsem za leto 2010!
[Več]

Pridružite se nam na
LinkedIn-u, kjer smo ,
kreirali skupino SFPO.
Skupino moderira mag.
Aleš Košir, član strokovnega sveta SFPO.
[Več]
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NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

Zakaj bi se včlanil v
SFPO?

Prvo Popoldansko druženje
Kdaj: 1. marec 2011
Kje: GZS, dvorana C, Dimičeva 13,
Ljubljana
Trajanje: od 15:00 do 17:00
Kotizacija: 65 EUR; člani SFPO 45 EUR
Več informacij na I: www.sfpo.org,
E: info@sfpo.org, T: (01) 2373 144.
[Več]
V upravi SFPO spodbujamo, v duhu razvoja odličnosti
poslovanja ter skladno z OECD načeli korporativnega
upravljanja, razvoj in uporabo različnih, etično sprejemljivih
načinov doseganja odličnosti v poslovanju. Vabimo vas, da si
že danes rezervirate termin tudi za drugo Popoldansko
druženje, ki bo 19. aprila 2011.
17. marec 2011
Odličnost tudi z lastnimi mediji
Strokovno konferenco in delavnice
namenjene odličnosti in
učinkovitosti tiskanih in spletnih
medijev organizira član SFPO,
družba P-M, poslovni mediji d.o.o.
[Več]
Ali je smiselno kandidirati za EFQM Excellence Award?
DA, če to razumemo kot
vstop v okolje primerljivih
evropskih organizacij, ki si
medsebojno izmenjujejo
izkušnje, znanje in podatke.
Kako vam lahko SFPO pomaga pri razvoju in
implementaciji vašega programa odličnosti?
Z našimi strokovnjaki nudimo strokovno pomoč pri:
1.
2.
3.
4.
5.

razvoju osebne zavezanosti kulturi odličnosti članov
najvišjih vodstev,
zagotovitvi usposobljenih timov slovenskih in
evropskih strokovnjakov, za vrednotenje odličnosti
vašega poslovanja,
izvedbi prve ocene odličnosti, ki se izkazuje kot nabor
poglobljenih strokovnih komentarjev in priporočil za
izboljšanje poslovanja,
vnosu ugotovitev v ključne poslovne in razvojne
dokumente ter rednem nadzoru delovanja po načelih
odličnosti,
razširjanju kulture odličnosti v vse sfere vaše
organizacije.

 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]
NOVI ČLANI SFPO>>

Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice (VŠZNJ) je
zavezana kakovosti in
odličnosti izobraževanja
iz zdravstvene nege in
drugih področij zdravstva.
[Več]
Stanje članstva:
Zaupa nam vse več
organizacij, kar potrjuje
število članov, ki se je v 6
mesecih povečalo za 75%.

Vabljeni med člane SFPO

Več informacij na:
I: www.sfpo.org, T: (01) 2373 144.
E: info@sfpo.org ali nenad.savic@sfpo.org
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

Kolofon

