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Kakovost in/ali odličnost oz. ali potrebuje Slovenija dve
organizaciji?
Kaj je kakovost? Kaj je poslovna odličnost? Ali gre za sopomenki ali so to dve različni stvari? Mnenja o tem so deljena.
Nekateri pravijo, da s kakovostjo tlakujemo pot v poslovno
odličnost, drugi pravijo, da pomeni odličnost kakovostno
izvajanje vsega v organizaciji – torej kakovostno izvajanje
poslovnih procesov (ki tvorijo poslovni sistem) organizacije.
Te dileme in interpretacije se v Sloveniji odražajo tudi v
obstoju dveh različnih organizacij, ki sta v preteklosti naslavljali dve različni vrsti odjemalcev:
 Slovensko združenje za kakovost (SZK) je zajemalo predvsem strokovnjake kakovosti kot posameznike in peščico
managerjev, ki so spoznali tudi poslovno moč (in s tem
večjo konkurenčnost) zavezanosti za večjo kakovost.

Nagrada GZS
Član SFPO, podjetje
LOTRIČ d.o.o je prejelo
nagrado Gospodarske
zbornice Slovenije za
izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke za
leto 2011.
[Več]
VABIMO >>

 Slovenska fundacija za poslovno odličnost (SFPO) pa
naslavlja organizacije (ki jih predstavljajo managerji).
Strokovnjaki kakovosti so v Slovenskem združenju za kakovost
(SZK) našli okolje, v katerem so se srečevali s svojimi kolegi
iz drugih organizacij in izmenjavali izkušnje o sistemih,
procesi in orodjih z njihovega področja. Po drugi strani so se
v Slovenski fundaciji za poslovno odličnost (SFPO) zbrale
organizacije, ki so, oz. katerih direktorji so prepoznali model
odličnosti kot izvrstno orodje za doseganje odličnih poslovnih
rezultatov, kar jim je pomagalo tudi pri družbenem priznanju
njihovega dosežka v okviru Priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost. SFPO je na začetku združila tiste
organizacije, ki so se z odličnostjo že dvignile nad slovensko
povprečje in so se, ob zavedanju, da je del odličnosti tudi
skrb za širšo družbo, želele pomagati tudi ostalim organizacijam (oz. njihovim vodstvom), da bi prišle do istih spoznanj
in znanj in dosegle podobno ali višjo raven odličnosti. S SFPO
so želele organizacije ustanoviteljice pomagati državi k večji
konkurenčnosti. Kajti dejstvo je, da se mora tudi odličnost
širiti v vseh družbenih sferah, saj njihova medsebojna
povezanost in odvisnost sicer povzroči, da manj prodorna
področja pričnó zavirati napredek ostalih.

Odličnost v logistiki
28.3.2012 — Vip salon
hotela Pristan, Koper.
Vas zanima kako se soočili
z izzivom, kako naj se
Slovenija povzpne na
lestvici kazalnika LPI
(World Bank’s Logistics
Performance Index), kjer
trenutno zaseda 57.
mesto?
[Več]

Član strokovnega sveta SFPO
Vojko Križman
[Več]
SFPO v Domu gospodarstva

SFPO, Dimičeva 13, Ljubljana
T: 01 589 85 16
F: 01 230 20 59
E: info@sfpo.org

SFPO je z mesecem
marcem preselila svoje
poslovne prostore v
Dom gospodarstva na
Dimičevi 13, Ljubljana.
Sedaj smo tudi logistično bliže vsem, ki vas
zanima kako se lotiti
izzivov strategije razvoja in udejanjanja
odličnosti v organizacijah.

Zlata nit 2011
Partnerstvo in čutnost sta
vodilo Zlate niti 2011, katere vrhunec se bo odvil v
četrtek, 22.3.2012 ob 18.
uri v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, ko bodo
izmed 21 finalistov med
malimi, srednje velikimi
in velikimi podjetji izbrali
najboljšega zaposlovalca
v vsaki od kategorij.
[Več]
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Popoldanska druženja

Pri razvoju etičnega in
družbeno odgovornega
delovanja si lahko
pomagate s priročnikom z
orodji za družbeno
odgovornost podjetij.
[Več ]

28.3.2012: Odličnost v logistiki
Na šestem popoldanskem druženju bomo
imeli priložnost spoznati dragocene izkušnje,
najboljše prakse in koristi vključevanja
filozofije odličnosti v strategijo organizacij
na področju logistike.
Z nami bodo dr. Gregor Veselko, predsednik
uprave Luke Koper d.d., gospod Zmago
Skobir, predsednik uprave Aerodroma
Ljubljana d.d. ter nj. eks. gospod Jos
Douma, veleposlanik Nizozemske.
[Prijava]
25.4.2012: Odličnost in nagrade
Aprilsko popoldansko druženje bomo namenili predstavitvi
najvišjih vodstev organizacij, ki so prejele različne nagrade –
PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost); HORUS (nagrada
za družbeno odgovornost), Zlata nit (najboljši zaposlovalec),
Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke;
Zlata gazela; Zlati kamen (naj občina) in morda še katero.
Nagrade so rezultat prizadevanj in dosežkov organizacije,
zato se bomo poleg izmenjave najboljših praks soočili tudi z
vprašanjem primerljivosti posameznih nagrad.
NAPOVEDUJEMO
Na Otočcu bo 23. maja
2012 potekal že 24. forum
odličnosti in mojstrstva.
Naslov tokratnega srečanja je Družbeno odgovorno
ravnaje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.
[Več]
5-7.9.2012
Poznan, Poljska
[Več]
Vas zanima kako se lahko organizacije v sedanjih gospodarskih
razmerah učijo iz lastnih napak? Kako lahko proaktivno
uporabijo ta spoznanja na ustvarjalen način za razvoj novih
inovativnih izdelkov in storitev ter hkrati izboljšajo obstoječe
procese, ob hkratnem zagotavljanju učinkovite in uspešne
uporabe razpoložljivih sredstev? Vabimo vas, da v okviru
konference pomagate pri iskanju odgovorov na te izzive.
[Več]
9-13.9.2012
Ljubljana
[Več]
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani bo potekala 12.
letna konferenca Evropske mreže za poslovno in industrijsko
statistiko, ki si je kot enega od ciljev zadala tudi promocijo
sistematične rabe metodološko-statističnih orodij in tehnik za
doseganje poslovne odličnosti.
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Jana P etko všek, Uroš Zarnik

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
dosežke članov v
slovenskem in mednarodnem okolju.
[Več]
Vabljeni med člane SFPO
NOVI ČLANI SFPO>>
PSD d.o.o.
[Več]
Kolofon

