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Neposredna povezanost družbene odgovornosti in poslovne
odličnosti
Družbena odgovornost je lastnost ljudi in organizacij, v
katerih imajo oni odločilno besedo, in to taka lastnost, da
čutijo, upoštevajo in praktično uveljavljajo etiko soodvisnosti.
Zato skupaj z drugimi dosegajo zadostno in potrebno celovitost in poštenost brez zlorabe svojega vpliva pri svojem
ukvarjanju z ljudmi in naravo okrog sebe. Po ISO 26000 so
vsebine, na katere se nanaša družbena odgovornost: (1)
upravljanje organizacij, (2) človekove pravice, (3) prakse
delovnih odnosov, (4) naravno okolje, (5) poštene poslovne
prakse, (6) zadeve odjemalcev in (7) vključevanje v družbeno
skupnost in njen razvoj.
Poslovna odličnost pa spada med bistvene metode, da se
uveljavljata (a) soodvisnost in zato (b) celovitost glede vseh
sedmih vsebin, zato družbena odgovornost kot osebna lastnost
in poslovna strategija.
Družbena odgovornost in poslovna odličnost skupaj vodita v
poslovni uspeh in iz krize. Kajti krizo je v bistvu povzročilo
enostransko, namesto celovito razmišljanje, delovanje in
obnašanje. Zato se obe uveljavljata z netehnološkim
inoviranjem.
To je mogoče videti iz dveh osnovnih virov:
1. Brošura o standardu ISO 26000 je dostopna na: http://
www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf. Pomaga tudi
spletni naslov: http://www.iso.org/iso/home.html.
2. Brošura o povezavi med ISO 26000 in poslovno odličnostjo
je dostopna pri Slovenski fundaciji za poslovno odličnost - v
slovenščini. Naslov: Odličnost: Priročnik z orodji za družbeno
odgovornost podjetij.

Poslovanje v skladu z
visokimi standardi je
konkurenčna prednost,
so se strinjali udeleženci
drugega popoldanskega
druženja, na katerem sta
Matjaž Rakovec iz Zavarovalnice Triglav in Nataša Gladovič iz Droge
Kolinske delila izkušnje o
poslovni odličnosti in
konkurenčnosti organizacij v praksi. Skrivnosti
uspeha obeh družb pa je v
obliki »vročega stola« pomagal razkriti dr. Drago
Podobnik iz družbe HIT.
[Več]

ddr. Matjaž Mulej
Zaslužni profesor
FINANČNI REZULTATI IN ODLIČNOST ORGANIZACIJE
Na strokovnem srečanju ocenjevalcev PRSPO se bomo posvetili
razvijanju znanja in razumevanja, predvsem finančnih rezultatov prijaviteljev za PRSPO. Na praktičnem primeru dela
vloge za EEA za leto 2007 družbe Trimo d.d. bomo sistematično pristopili k poglobljeni analizi in ocenjevanju ključnih
rezultatov delovanja (merilo 9) po pristopu 2005+.
Delavnica: Odličnost in finančni rezultati
Kdaj: 9. junij 2011
Kje: GZS, dvorana D, Dimičeva 13,
Ljubljana
Trajanje: od 14:00 do 18:00
Kotizacija: 180 EUR; člani SFPO imajo
20% popust
[Več]
Gosta
 prof. dr. Sergeja Slapničar, Ekonomska fakulteta
Ljubljana (in članica nadzornega sveta Krke d.d.)
 mag. Vladimir Bukvič, član uprave za področje financ,
Cimos, d.d. (in dolgoletni vodilni ocenjevalec PRSPO)

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

SODELUJEMO
25. maj 2011
Forum odličnosti in
mojstrstva Otočec 2011

Osrednja tema letošnjega foruma je Vzgoja, izobraževanje
in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne
odličnosti in mojstrstva. SFPO sodeluje kot soorganizator
dogodka, mag. Nenad Savič, predsednik uprave SFPO pa bo
tudi vodil okroglo mizo Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje v praksi.

>>

Iz prakse za prakso
Majsko izdajo e-novic
SFPO Odličnost namenjamo tudi udeležencem 23.
foruma odličnosti in
mojstrstva Otočec.

[Več]
Priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost
Sodelujte v tekmovanju in pridobite neodvisno oceno, ki jo naredijo ocenjevalci v okviru
ocenjevalnega postopka – rok za prijavo oz.
oddajo vlog prijaviteljev je 24.5.2011.
Razpis za PRSPO za leto 2011 omogoča
enostavno prijavo, ki že sama po sebi prinaša
dodano vrednost, ker organizaciji prinese
sistematičen pregled stanja.
Če potrebujete pomoč pri odločitvi in prijavi, vam bomo z
veseljem pomagali. Slavnostna podelitev priznanj bo potekala v decembru 2011 oz. januarju 2012.
[Več]
16. in 17. junij 2011
M&Q KONFERENCA
Član SFPO - podjetje Lotrič d.o.o. organizira že 3. konferenco meroslovja in kakovosti, ki bo potekala junija na Bledu.
Med drugim, bodo na primerih dobre prakse predstavili
pomen kakovostnih postopkov merjenja, avtomatizacije ter
standardizacije v industriji in obrti.
[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.
Popoldanski del foruma bomo namenili viharjenju možganov
ustanoviteljev in članov SFPO ter ostalim zainteresiranim na
temo Kako z odličnostjo do večje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pri tem nam bo v veliko pomoč ugleden
gost iz EFQM, katerega ime vam bomo izdali v naslednji
številki naših e-novic Odličnost.
Že danes si rezervirajte termin, saj dogodka nikakor ne gre
zamuditi!
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

SFPO že dolgo vrsto let
sodeluje kot soorganizator
otoških srečanj, saj smo
prepričani, da le nesebično medsebojno sodelovanje in prepletanje idej
zagotavlja novo dodano
vrednost v naših skupnih
prizadevanjih za širjenje
odličnosti v vse pore
našega življenja.
Arhiv e-novic Odličnost v
elektronski obliki je
dostopen na strani http://
www.sfpo.org/public/
enovice/eOdlicnost.htm
[Več]

Zakaj bi se včlanili v
SFPO?
 Zagotavljamo izmenjavo v praksi preverjenih pristopov za
razvoj konkurenčnosti
in odličnosti.
 Povezujemo z najboljšimi evropskimi podjetji.
[Več]
Vabljeni med člane SFPO

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

