Oktober 2011

Letnik II, številka 8

ODLIČNOST

Odlični pri uveljavljanju odličnosti

e-NOVICE SFPO

UVODNIK

ODMEVI >>

Družba znanja in odličnosti

SFPO forum 2011
Znanje za gospodarstvo Prepletanje s prakso ter
sistematično pretvarjanje
znanja v globalno
konkurenčne produkte z
visoko dodano vrednostjo.

Nov razvojni model Slovenije je neizogibno pred nami in tako
družba kot vsi akterji te družbe se moramo na podlagi
kritične refleksije vprašati ali smo se sposobni prilagoditi ter
soustvarjati družbo znanja pravi prof. dr. Marko Jaklič. To
predstavlja velik razvojni in tudi kulturni izziv za Slovenijo, ki
bi morala postati poleg družbe znanja tudi družba odličnosti,
za kar se zavzemamo v Slovenski fundaciji za poslovno
odličnost.
Veseli nas lahko, da se mnogi o tem ne sprašujejo ampak tako
preprosto že živijo, kar smo uspeli prikazati na Forumu SFPO
2011 s pomočjo odličnih predavateljev in zanimivega
programa. Samozavedanje o zmožnostih in možnostih,
podkrepljeno z uspehi, lastnimi in drugih, nujno potrebujemo
ob prehodu Slovenije v nov razvojni model, ki nikakor ne bo
lahek.
A da znanje, rdeča nit Foruma SFPO 2011, ni več javna
dobrina, gledano z globalnega vidika, opozarja prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Ljubljanske univerze in
častni pokrovitelj letošnjega Foruma SFPO ter dodaja, da v
globalnem svetu multinacionalk le–te zapirajo dostop do
njega in da v borbi za globalno konkurenčnost, znanje ni več
orodje, temveč orožje.
Ta pogled je odlično izhodišče za napoved jesenskih
dogodkov, ki jih organiziramo v SFPO. Z njimi bomo poudarili
dva pomembna vidika odličnosti, uporabo raziskovalnih metod
pri njenem razvoju ter mednarodno, celo globalno
primerljivost odličnosti.

prof. dr. Marko Jaklič z
gosti na »vročem stolu«:
[Več]

prof.dr. Jadran Lenarčič,
Institut »Jožef Stefan«
»Ne smemo spreminjati
znanstvenikov v gospodarstvenike in gospodarstvenikov v znanstvenike.«
[Več]

Pridružite se nam na dogodkih in vabljeni med člane SFPO.
Predsednik uprave SFPO
mag. Nenad Savič
NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
Ne prezrite jesenskih dogodkov na
katerih se bomo soočili z realnimi
problemi ter na podlagi najboljših
domačih in tujih praks nakazali
pristope in rešitve za uspešen
razvoj odličnosti družbe.
[Več]

Radovan Bolko, Kolektor
»Grafitni komutator za
črpalke za gorivo je
trenutno najboljša rešitev
v svetovnem merilu.«
[Več]

25. oktober 2011: Razvoj kulture odličnosti - pristopi, ovire
in rešitve z vidika najvišjega vodstva / Popoldansko druženje
z Leonom Tossaintom, častnim članom uprave SFPO in dolgoletnim podpredsednikom korporacije Philips.
[Prijava]
23. november 2011: Uporaba raziskovalnih metod na poti k
poslovni odličnosti / Delavnica z izredno prof. dr. Ireno
Ograjenšek, članico strokovnega sveta SFPO in profesorico na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
7. december 2011: Predstavitev dela in izkušenj evropskih
ocenjevalcev / Popoldansko druženje z Mattom Fisherjem,
predstavnikom najvišjega vodstva EFQM in dolgoletnim
direktorjem v podjetju Ricoh.
[Več]

dr. Jože Dedič, Cosylab
»Zaposlujemo samo najboljše in to si lahko
privoščimo.«
[Več]
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Forum SFPO 2011

Zahvala — SFPO se zahvaljuje vsem pokroviteljem, ki so
omogočili izvedbo foruma Znanje za gospodarstvo.

Povabilo donatorjem in pokroviteljem
V letu 2012 bomo v SFPO nadaljevali z aktivnim širjenjem
najboljših domačih in tujih praks pri razvoju trajnostne
odličnosti. Za organizacijo vrhunskih dogodkov kot so Forum
SFPO, popoldanska druženja ter strokovni posveti, seminarji in delavnice, bomo potrebovali dodatno pomoč pri
financiranju družbeno koristnih aktivnosti, ki jih izvajamo v
SFPO. Zato vas že sedaj vabimo, da v svoje načrte
donacij in pokroviteljstev uvrstite tudi odličnost.
Ob tej priložnosti vas vabimo, da se 27.10.2011 udeležite
1. Slovenskega foruma donatorjev, katerega namen je
krepitev povezovanja z gospodarstvom kot mehanizmom za
financiranje in trajnostni razvoj nevladnega sektorja na
osnovi pridobivanja neodvisnih finančnih virov, z velikim
poudarkom na donacijah gospodarstva.
[Več]
S posebnim gostom foruma Petrom
Florjančičem, ki je avtor več kot
400 izumov, je Dnevnikov novinar
Ervin Hladnik Milharčič vodil zelo
zanimiv pogovor. Njuna skupna točka je bilo svetovljanstvo, kot izhodišče za razmišljanja o razlogih, ki
so pripeljala do izumov, kot so kot
so razpršilka za parfum, vžigalnik s
stranskim vžigom in še mnogo drugih, ki so bila vedno odraz potreb v času in prostoru v katerem se je gibal. Zaupal nam je tudi kako prodati dobro idejo, patent, izum.
[Več]
Udeleženci foruma so prejeli knjigo Ideja za milijon - Izumi
Petra Florjančiča. Bi želeli imeti knjigo tudi vi? [Pišite nam]

prof. dr. Janko Jamnik,
Kemijski institut
»Razveseljivi sta predvsem rast povezovanja in
vedno večja ozaveščenost
v celotni družbi - inovativnost mora postati aktivnost celotne družbe.«
[Več]

dr. Jožica Rejec, Domel
»Naši rezultati so plod
trdega dela, zanesljivosti,
dolgoročne usmerjenosti
in povezovanja s kupci in
raziskovalnimi institucijami.«
[Več]

Mija Lorbek, Uniki
»Najprej je treba izdelati
najbolj vrhunski produkt
in ga nato še malo
izboljšati.«
[Več]

SFPO o razvoju odličnosti
Mag. Nenad
Savič o hitro
rastočih podjetjih v Poslovnih
krivuljah. [Več]
SFPO o odličnosti
v oddaji Prava
ideja, 17.okt.
[Več]

Mag. Nenad Savič, SFPO
»Kriza naj nam ne zamegli pogleda na najboljše.«
[Več]

Oktober 2011

Letnik II, številka 8

Odlični pri uveljavljanju odličnosti

stran 3

NE PREZRITE
25. oktober 2011: Razvoj kulture
odličnosti - pristopi, ovire in rešitve z vidika
najvišjega vodstva / Popoldansko druženje z
Leonom Tossaintom.
[Program] [Prijava]
Častni član uprave SFPO Leon Tossaint sodeluje tudi na Thechnology Transfer Conference, ki jo 24.10.2011 organizira Institut
»Jožef Stefan«; 27.10.2011 pa bo v Portorožu predaval na 11. kontroling konferenci.
[ijs] [crmt]

People.
Planet.
Profit.
Osrednja tema letošnjega foruma EFQM — Prevzemanje
odgovornosti za trajnostno prihodnost.
[Več]

10. in 11. november 2011, GH Bernardin, Portorož. V okviru
konference »Kakovost včeraj, danes, jutri« sta koordinatorja
sekcije Gospodarstvo Rajko Novak in Polona Briški, predsednik
in članica strokovnega sveta SFPO, predsednik programskega
odbora 20. konference pa je Vojko Križman, član
strokovnega sveta SFPO.
[Več]

Zakaj bi se včlanil v
SFPO?
 Zagotavljamo izmenjavo v praksi preverjenih pristopov za
razvoj konkurenčnosti
in odličnosti.
 Povezujemo z najboljšimi evropskimi
podjetji.
 Prepoznamo premalo
izkoriščene potenciale
za dvig konkurenčnosti
in odličnosti.
 Usposabljamo člane
vodstev in strokovnjake ter omogočamo
njihovo vključevanje v
mrežo evropskih
ocenjevalcev ter s tem
vstop v najboljša
evropska podjetja.
 Promoviramo odlične
dosežkov članov v
slovenskem in mednarodnem okolju.
[Več]
Vabljeni med člane SFPO
NOVI ČLANI SFPO>>

22. november 2011, Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugor
6, Ribnica. SFPO vas kot partner dogodka vabi na prvi »Open
Innovation« seminar z delavnico.
[Brezplačna prijava]
22. in 23. november 2011, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Omogočen je prost vstop za vse
obiskovalce.
[Več]
ZABELEŽENO
Predsednik Združenja Manager in član
uprave SFPO mag. Dejan Turk je izročil
predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu
Türku Zavezo za uspešno prihodnost.
Sodelujte v javni razpravi.
Evropa zna ceniti delo, trud, dosežke,
rezultate, glas kupcev, deležnikov… Milko
Grebenc, Danfoss in dolgoletni sodelavec
SFPO je prejel posebno zahvalo EFQM za
sodelovanje pri ocenjevanju za pilotni
projekt globalne nagrade odličnosti.

Uredniški odbor:
Izredna prof. dr. Irena Ograjenšek, Mag. Nenad Savič, Jana Petkovšek, Uroš Zarnik

Nacionalni inštitut za
biologijo
[Več]
SPIT d.o.o. Nova Gorica
[Več]
Racio razvoj d.o.o.

[Več]

Zavarovalnica Triglav,
d.d.
[Več]
PQM Peter Mlakar s.p.
[Več]
Mediade d.o.o.

[Več]

QM.Partner d.o.o.
[Več]
Gašper trženje d.o.o.
[Več]

Kolofon
(Foto: Žarko Modlic)

