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Odličnost je stvar navade

[Več]

Ţe Aristotel je s preprostimi besedami opozoril, da naj se še
tako trudiš, da si odličen, to dejansko postaneš šele takrat, ko
ti odličnost zleze pod koţo. Ko odličnost postane tvoja ţelezna
srajca. Navada.
A kako se navadiš odličnosti? Kako se ne ujeti v tisto prvo moţnost, da nekaj sprejmeš kot odlično in od tega potem ne
odstopaš? Odličnost je vendar nekaj spreminjajočega se. Ni
končen izdelek, ampak stanje duha, pogleda na svet, pripravljenosti biti vsak dan boljši kot včeraj, je ţelja po učenju,
opazovanju, raziskovanju, izpopolnjevanju. Odličnost je
naporna in navdihujoča.
SFPO in Zdruţenje Manager povezuje isto prizadevanje:
spodbujanje odličnosti. To ni lahka naloga in mogoče ji na
trenutke niti nismo dorasli, saj moramo biti najprej odlični
sami. A dokler se sprašujemo in raziskujemo, kako smo lahko
sami vrhunski, kaj in kako lahko prispevamo, da bodo naši
člani odlični, opravljamo pomembno poslanstvo v dobro
gospodarstva, v dobro Slovenije. V Zdruţenju Manager bomo
domače znanje in prakse s tega področja širili tudi na MQ
konferenci za inovativno voditeljstvo, ki bo 19. maja na GZS.
Verjamemo, da mora biti najprej vodstvo tisto, ki ţeli poseči
po zvezdah. Pot do tja pa vodi preko ustvarjanja okolja, v
katerem cvetijo talenti, in preko nenehnega iskanja novih
pristopov in inovacij.
Podobna filozofija je v ozadju modela EFQM, ki sili podjetja,
da se sprašujejo, ali so odlična in se pri tem primerjajo z
drugimi. Dokler se sprašuješ in primerjaš, pomeni, da si odprt
za spremembe, nove rešitve, nove izzive. Pomeni, da je
organizacija ţiva. Problem nastane, ko se nehaš spraševati.
Zato naj spraševanje in primerjanje ostaneta v naši navadi na
poti k odličnosti.

>>

O osebni in poslovni
odličnosti
so na prvem popoldanskem druţenju spregovorili prof. dr. Ivan Turk,
prejemniki drţavne
nagrade PRSPO 2010,
častni gostje in udeleţenci srečanja. Poudarili
so, da je odličnost nadpovprečnost in celovitost.
[Več]

Mag. Dejan Turk,
predsednik uprave
druţbe Si.mobil in
član uprave SFPO je
postal predsednik
Zdruţenja Manager.
[Več]

Sonja Šmuc
Izvršna direktorica Združenja Manager
POPOLDANSKO DRUŢENJE
Vabimo vas, da si rezervirate termin za drugo Popoldansko
druţenje, ki bo 19. aprila 2011. Osnovna tema srečanja:
Ali poslovna odličnost res pomaga pri izboljšanju
konkurenčnosti organizacij?
Kdaj: 19. april 2011
Kje: GZS, dvorana C, Dimičeva 13,
Ljubljana
Trajanje: od 15:00 do 17:00
Kotizacija: 65 EUR; za člane
SFPO brezplačno
Darilo: Priročnik z orodji za
druţbeno odgovornost podjetij
Gosta
 Matjaţ Rakovec, predsednik uprave, Zavarovalnica
Triglav, d.d.
 Enzo Smrekar, glavni poslovni direktor (COO) Skupine
Droga Kolinska in član uprave druţbe Droga Kolinska, d.d.
[Več]

Med najboljšimi zaposlovalci izbora Zlata nit 2010
sta člano SFPO, Vivo ter
Si.mobil. Čestitamo!
[Več]
Objavljen je
javni razpis
za zbiranje
prijav za
kandidaturo
za Priznanje
RS za poslovno odličnost
2011
[Več]
Urad RS za meroslovje
predstavlja novosti v
postopku PRSPO za leto
2011.
[Več]
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Razmišljanje Leona Tossainta, častnega člana uprave SFPO in
izvedenca za razvoj konkurenčnosti in odličnosti v diviziji
Philips Consumer Electronics, o pristopih za učinkovito
izboljšanje konkurenčnosti Slovenije.
»Improving the Competitiveness
is crucial for Slovenia and all
Slovenian Companies to become
collectively a strong economy
within the European Union (EU)
and to receive a high ranking on
Competitiveness at global level,
measured by the World Economic
Forum (WEF). There is still a substantial competitive gap to
be bridged between Slovenia, ranking 45, and the EU 'Top-10'
countries, ranking 1-20, shown in the WEF Global
Competitiveness report 2010/ 2011. Even worse, the global
competitive position of Slove-nia is not improving: was 37 in
2009/2010 and is now 45.
Implementing the Business Excellence (BE) Program within
Slovenian Companies and Institutes can be very supportive to
improve the international competitive strength of all these
Organizations as well as the competitive position of total
Slovenia.«
[Več]
Sonja Šmuc v uvodniku ugotavlja, da dokler se sprašuješ in
primerjaš, pomeni, da si odprt za spremembe, nove rešitve,
nove izzive. Da bi preverili vaše načrte o razvoju odličnosti,
predlagamo, da to naredite s pomočjo EFQM modela
odličnosti, ki sili organizacije, da se na podlagi samoocene
sprašujejo, ali so odlična in se pri tem primerjajo z drugimi.
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.

V teku je razpis za PRSPO 2011, zato izkoristite priloţnost, da
vam strokovnjaki SFPO pomagajo pri pripravi vloge za PSRPO.
Ocena odličnosti neodvisnih strokovnjakov prinaša dodano
vrednost v smislu, na katerih področjih se vaša organizacija
lahko izboljša.
Več informacij na:
I: www.sfpo.org, T: (01) 2373 144.
E: info@sfpo.org ali nenad.savic@sfpo.org

10.3.2011 je na
Ekonomski fakulteti
potekala Študentska
poslovna konferenca,
katere namen je bil prikaz
uporabnosti in učinkovitosti sodelovanja med
izobraţevanjem in
poslovno skupnostjo.
[Več]

Od 10.-12.3.2011 je v
Mariboru potekala 6.
mednarodna konferenca
Druţbena odgovornost in
izzivi časa 2011 — Mladi
v presečišču svetovnih
sprememb.
[Več]
Pri razvoju etičnega in
druţbeno odgovornega
delovanja si lahko od
sedaj pomagate tudi s
pomočjo priročnika z
orodji za druţbeno
odgovornost podjetij.
[Več ]
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NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
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26. mar: Dan odprtih vrat IJS; 19. apr: Popoldansko druţenje
SFPO; 19. maj: MQ konferenca Zdruţenja Manager; 25. maj:
Forum odličnosti in mojstrstva Otočec; 29. sep: Forum SPPO

Luka Koper—prejemnik
certifikata EMAS
Potrdilo EMAS predstavlja
nov mejnik v luških prizadevanjih za »okoljsko
odličnost« in je plod večletnih prizadevanj pristanišča za doseganje najvišjih evropskih standardov
druţbene odgovornosti in
pomeni novo dimenzijo
trajnostnega razvoja
podjetja.
[Več]

29. september 2011
Forum SFPO - PREPLETANJE ODLIČNOSTI V
ZNANOSTI IN GOSPODARSTVU
Rdeča nit jesenskega foruma bodo predstavitve najboljših
praks partnerskega sodelovanja med gospodarstvom in
znanstveno raziskovalnimi institucijami, ki prinašajo otipljive
gospodarske koristi. Seznanili se boste tudi s samostojnimi
raziskovalno‐aplikativnimi pristopi z izjemnimi učinki v
podjetjih in njihovem hkratnem razvoju poslovnih modelov
za komercialno izkoriščanje teh rezultatov.
Ţe danes si rezervirajte termin, saj dogodka nikakor ne gre
zamuditi!
25. maj 2011
Forum odličnosti in
mojstrstva Otočec 2011
Naslov letošnjega foruma, pri katerem sodeluje tudi SFPO je
Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri
uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva
[Več]
Priznanje Republike
Slovenije za poslovno
odličnost
Sodelujte v tekmovanju in pridobite neodvisno oceno, ki jo
naredijo ocenjevalci v okviru ocenjevalnega postopka – razpis
je objavljen!
Razpis za PRSPO za leto 2011 omogoča enostavno prijavo, ki
ţe sama po sebi prinaša dodano vrednost, ker organizaciji
prinese sistematičen pregled stanja. Če potrebujete pomoč
pri odločitvi in prijavi, vam bomo z veseljem pomagali.
[Več]
26. marec 2011
Dan odprtih vrat IJS
V prizadevanju, da bi
Institut "Joţef Stefan" aktivno sodeloval pri vzpostavljanju
učeče se druţbe in razmahu zanimanja za naravoslovje ter da
bi spodbudili sodelovanje med Institutom in gospodarstvom,
vas vabimo, da se udeleţite dneva odprtih vrat.
Znanost in odličnost gresta namreč z roko v roki, kar
dokazujejo številni gospodarski uspehi organizacij članic
SFPO (Kolektor, Trimo, Krka…), ki tesno sodelujejo z vidnimi
znanstveno raziskovalnimi ustanovami. Znanost in odličnost
bosta tudi glavni temi letošnjega najpomembnejšega
dogodka na področju odličnosti, to je Foruma SFPO 2011, ki
bo 29.9.2011.
[Več]
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

Zakaj bi se včlanili 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
mreţo evropskih
ocenjevalcev ter s tem
vstop v najboljša
evropska podjetja.
[Več]
Vabljeni med člane SFPO

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

