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ODLIČNOST
UVODNIK

Odlični p ri uvel javljanju odl ičnost i

e-NOVICE SFPO
ODMEVI

>>

Tisoč in sedem zgodb o odličnosti!
V SFPO menimo, da bi se morali bolje zavedati potenciala in
dosežkov slovenskega znanja saj predstavljata pomembno
podlago za nadaljnji razvoj Slovenije in slovenskega gospodarstva. Zato ni naključje, da smo za moto letošnjega Foruma
SFPO izbrali slogam »Znanje za gospodarstvo«. Na Forumu
SFPO bomo izpostaviti in na zanimiv način usmerili žaromete v
izstopajoče dosežke slovenskih znanstvenikov, gospodarstva in
podjetnikov, ki odmevajo tudi ali predvsem v mednarodnem
okolju. S tem nadaljujemo z osvetljevanjem različnih vidikov
odličnosti delovanja ter spodbujanjem uporabe različnih
pristopov za doseganje odličnosti ob hkratnem zavzemanju za
njihovo etično sprejemljivost in skladnost s temeljnimi načeli
odličnosti.
Rdeča nit letošnjega Foruma je prikaz, kako podjetja zagotavljajo rast in konkurenčnost na globalnih trgih na podlagi produktov z visoko dodano vrednostjo oziroma z velikim vložkom
lastnega znanja. Rdečo nit bomo prepletli s sedmimi izjemnimi zgodbami o nastajanju znanja in povezovanja njegovih
ustvarjalcev ter pretvarjanju tega znanja v globalno konkurenčne produkte. Tisoč zgodb pa bomo pustili še za kdaj
drugič, kajti člani in simpatizerji SFPO jih pišejo in živijo vsak
dan.
V prizadevanjih za širitev mreže odličnih organizacij in njihovega medsebojnega povezovanja smo poleg uvedbe novih
storitev, v letošnjem letu tudi občutno znižali članarino.
Z izvirnostjo storitev ter večjo dostopnostjo do njih vas nagovarjamo, da se nam pridružite in prispevate svoj delež v gradnji vodnjaka znanja in odličnih rešitev ter hkrati zajemate iz
njega sveže in nove zamisli za vašo nadaljnjo rast.
Pridružite se nam Forumu SFPO 2011 in vabljeni med člane
SFPO.
mag. Nenad Savič
Predsednik uprave SFPO

Odlični poslovni modeli
prinašajo odlične finančne rezultate, so se
strinjali udeleženci strokovne delavnice, ki sta jo
vodila prof. dr. Sergeja
Slapničar iz Ekonomske
fakultete ter član uprave
družbe Cimos d.d., mag.
Vladimir Bukvič. Delavnico je moderiral predsednik strokovnega sveta
SFPO, Rajko Novak
[Več]

Nagrajenec dr. Janez
Gabrijelčič sprejema
Veliko nagrado mojstrstva
in odličnosti Otočec 2011.

NAJAVA FORUMA SFPO

Vabimo Vas, da si že danes rezervirate datum 28.9.2011, saj
bo letošnji Forum SFPO posvečen uporabni vrednosti znanstvenih doseţkov v gospodarstvu in tehnološkim prebojem s
primeri dobrih praks, kot ključnih dejavnikov globalne konkurenčnosti.
[Več ]
NIŢJE ČLANARINE
NOVO! Z veseljem vas obveščamo, da je Skupščina SFPO sprejela sklep o znižanju članarin. Nove, do 30% niţje letne članarine so stopile v veljavo z dnem 27.5.2011. V prepričanju, da
je članstvo v SFPO postalo bistveno bolj dostopno, vas vabimo,
da postanete član SFPO in tako prispevate k širjenju mreže
odličnosti v državi.
[Več]

Mag. Nenad Savič,
predsednik uprave SFPO
je vodil okroglo mizo
letošnje nosilne teme, o
pomenu vzgoje, izobraževanja in vseživljenjskega
učenja v praksi.
[Več ]
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NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
28. junij 2011
Popoldansko druţenje - Člani
SFPO in odličnost
Tretje Popoldansko druženje je
tokrat namenjeno le članom in
ustanoviteljem SFPO in bo potekalo
kot interaktivna izmenjava mnenj,
pogledov, pristopov ter vsebinskih
vprašanj, ki bodo rezultirala v učinkovitem in uspešnem
udejanjanju zavezanosti k odličnosti. Kot iztočnico za razpravo in izmenjavo mnenj in predlogov si zastavljamo dve
vprašanji: 1. Kaj lahko SFPO stori za člane ter 2. Kako
lahko v SFPO pomagamo članom pri razvoju in udejanjanju
odličnosti v njihovih organizacijah.
[Več]
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ODMEVI

>>

Član SFPO, podjetje
LOTRIČ d.o.o., je 16. in
17. junija 2011 na Bledu
uspešno pripravilo že
tretjo M&Q konferenco o
meroslovju in kakovosti.
Med drugim so podelili dve
nagradi Zlati list za najbolj inovativno idejo na
področju meritev v industriji in varnosti v cestnem
prometu.
[Več]

9. in 10. 6. 2011 je član
SFPO, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
organizirala mednarodno
znanstveno konferenco z
namenom povezovanje
zdravstvenih strok, potreb
pacientov in znanj.
Do 29. novembra 2011
SPODBUJANJE IZBOLJŠAV POSLOVNIH PROCESOV
JAPTI je objavil razpis katerega namen je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v malih in srednjih
podjetjih. Sofinanciranje dosega npr. 70 % za upravičene
stroške kotizacij za usposabljanja zaposlenih, članov projektne skupine, s področja naslednjih metodologij za uvajanje
izboljšav poslovnih procesov v podjetjih: EFQM, LEAN,
6 SIGMA in BSC.
[Več]
USPEHI NAŠIH ČLANOV
Dolgoletni član SFPO, družba
Fotona d.d. je letos na vodilnem
mednarodnem zobozdravstvenem
sejmu IDS 2011 v Kölnu, zopet
dokazala svojo vodilno vlogo in
mesto na področju laserskega
zobozdravstva. Z razvojno raziskovalnimi aktivnostmi premikajo meje laserske tehnologije in postavljajo nove
standarde na trgu.
[Več]
Pridružite se nam na poslovnem
omrežju LinkedIn.
[Več]
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

[Več]
Vabljeni med člane SFPO

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 mrežo
evropskih ocenjevalcev
ter s tem vstop v najboljša evropska podjetja.
[Več]
Kolofon

