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Odličnost ali o iskanju izgubljenega smisla
»Bolj ko govorimo o etiki, manj je je,« je ob neki razpravi o
etiki ugotavljal akademik dr. Anton Trstenjak. Enako bi si
upala reči za razmerje med govorjenjem/pisanjem o
odličnosti in njenem konkretnem udejanjanju. Saj zato pa
toliko razpravljamo o odličnosti, ker naše nezavedno čuti
njen manko! Izgubili smo namreč okvir, znotraj katerega se
odličnost lahko pokaže in izkaže. Izgubili smo SMISEL. Naše
bivanje in delovanje je izgubilo temelje, ki utemeljujejo
življenje posameznikov, skupnosti in sveta. Le redko si še
zastavljamo vprašanje, komu ali čemu je kaj namenjeno,
zakaj nekaj počnemo, za čem se ženemo in zakaj? Količina
(predvsem dobička) je izpodrinila veljavo kakovosti,
individualizem ogrozil občutek za skupno in skupnost, brez
katerega ne bomo obstali.
Preprost primer: doma imamo štiri desetletja star nemški
hladilnik. Ker nima prostora za zmrzovanje, smo ga proti moji
volji zamenjali. Nekaj let mlad nadomestek je slabši in tudi
že pokvarjen, saj se zdaj hladilnikov ne dela za pol stoletja,
temveč za nekaj let! Moja 98 letna mati razmišlja, da bi
ponovno vklopili star hladilnik, ki ga iz hvaležnosti nismo
zavrgli. Ugotovila je namreč, da zamrzovalnika v bistvu ne
potrebujemo, najbolj zdrava je sveža hrana, ki jo kupujem
sproti.
[Več]

→→→

Ampak saj je SMISEL to, da ohranimo čisto okolje in ne da ga
smetimo do onemoglosti planeta, mar ne? Smetimo pa ga
zato, ker so smeti v naših dušah, tam je ključno pomanjkanje
odličnosti, ki je etična kategorija. Odgovornost, poštenost,
sočutje, prijateljstvo, srčnost in srečnost ter notranji mir so v
tebi, v meni, in če jih ni, se zunaj zgodi, kakor je znotraj.
Zato je kriza sveta kriza kulture srca in manko odločnosti
njena posledica. Ko bo osebna etika temelj življenja slehernika in bomo našli izgubljeni smisel bivanja, ko se bomo
zavedali, da nismo ločeni, temveč povezani in zato soodgovorni drug za drugega in za prihodnost sveta, takrat bo odličnost povsod doma. Ker bo človek pri sebi in v sebi to, kar
zares je: služeči drugemu in drugim za blaginjo vseh in
vsakogar. Miren in radosten, celovit.
dr. Manca Košir
publicistka, prostovoljka hospica

Zlata nit 2011
Podjetje Vivo d.o.o. je v
kategoriji malih podjetij
že tretje leto zapored
prejelo nagrado Zlata nit.
V podjetju Vivo, ki je član
SFPO, so stopili na pot
odličnosti v letu 2010.
[Več]

Odličnost v logistiki
Na popoldanskem
druženju v Kopru smo odgovorili na vprašanje kako
prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva in rasti BDP.
Na konkretnih primerih
primerjave med Nizozemsko in Slovenijo smo
spoznali, da so sodobna
infrastruktura in odlične
storitve v logistiki ključnega pomena za rast
blagovne menjave in še
posebej izvoza.
[Več]

[Več]
NE PREZRITE
25.4.2012: Odličnost in nagrade
Popoldansko druženje s prejemniki nagrad:

Grad Fužine
Pot na Fužine 2
Ljubljana
15.00 — 17.00

- PRSPO (priznanje RS za poslovno odličnost)
- HORUS (nagrada za družbeno odgovornost)
- ZLATA NIT (najboljši zaposlovalec)
- NAGRADA GZS
- ZLATA GAZELA; in
- ZLATI KAMEN (naj občina).
Kako napredovati in uspeti v današnjem nepredvidljivem in izredno zahtevnem okolju.
[Več]

Modrec vabi k akciji
Družbena odgovornost je
sestavni del etične biti
civilizacije. Tudi EU je
uradno priznala, da je
poslovanje brez družbene
odgovornosti osrednji vir
sedanjih kriz in ekonomskih težav človeštva.
[Več]
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NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

NASVET
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Popoldansko druženje

Vas zanima
kako se
učinkovito
posvetiti
družbeni
odgovornosti?
[Več ]

25.4.2012: Odličnost in nagrade

Aprilsko popoldansko druženje bomo namenili predstavitvi
najvišjih vodstev organizacij, ki so prejele različne nagrade.
Na okrogli mizi, ki jo bo vodil prof. Marko Jaklič z
ljubljanske Ekonomske fakultete sodelujejo: Vladimir Gregor
Bahč, predsednik uprave podjetja TPV, dobitnika priznanja
PRSPO; Marko Lotrič, direktor podjetja LOTRIČ laboratorij
za meroslovje, prejemnika nagrade HORUS in nagrade GZS
za izjemne dosežke; mag. Danilo Burnač, direktor podjetja
Mariborski vodovod, prejemnika nagrade HORUS; Mirko
Strašek, direktor podjetja KLS Ljubno, Zlate gazele leta
2011 in prejemnika nagrade GZS za izjemne dosežke; mag.
Jerneja Kamnikar, direktorica podjetja VIVO Catering, že
tretjič zapored najboljšega zaposlovalca med malimi
podjetja v izboru Zlata nit; ter Bojan Sever, župan Občine
Idrija, dobitnice nagrade Zlati kamen.
[Prijava]
Družbeno odgovorno
ravnaje pri uveljavljanju
univerzalne odličnosti in
mojstrstva.
[Več]
9-13.9.2012
Ljubljana
[Več]
Na Ekonomski fakulteti UL bo septembra letos potekala 12.
letna konferenca Evropske mreže za poslovno in industrijsko
statistiko. Njen cilj je tudi promocija sistematične rabe
metodološko-statističnih orodij in tehnik za doseganje
poslovne odličnosti. Sodelujte tudi vi in do 10. maja oddajte
vaš povzetek prispevka.
[Več]
September 2012, Ljubljana
Na popoldanskem druženju in delavnici s
strokovnjaki iz Nizozemske na temo Six
Sigma v zdravstvu, se bomo lotili praktičnih pristopov za hitro in učinkovito reševanje pereče problematike v zdravstvu.
Six Sigma je pristop izboljševanja kakovosti namenjen optimiziranju procesov ob hkratnem zmanjševanju napak in stroškov.
Izkušnje v zdravstvu kažejo, da je pristop Six Sigma še posebej
uspešen na naslednjih področjih: skrajševanje bolnišničnih
dni; minimiziranje uporabe materiala in naprav; optimiziranje uporabe razpoložljivih kapacitet; povečevanje produktivnosti zaposlenih; in izboljševanje denarnega toka.
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]
NOV KONTAKT

>>

Slovenska
fundacija za
poslovno
odličnost,
ustanova
Dimičeva ulica13
1000 Ljubljana
T: 01 589 85 16
F: 01 230 20 59
I: www.sfpo.org
E: info@sfpo.org
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