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Bogati in revni hkrati

24. forum odličnosti in
mojstrstva, Otočec 2012

V kriznih časih si zastavljamo tudi preprosta vprašanja. Kaj je
šlo narobe? Kaj pravzaprav še imamo in česa nimamo več?
Smo revni ali še bogati? Vprašanja so preprosta, odgovori
nikakor ne. Zato tudi pot iz krize ne bo enostavna. A če si
bomo čim prej nalili čistega vina, potem bo to pomemben
začetni korak. Kaj torej imamo in kako bogati smo?
Slovenija je (še) dežela z izjemnim naravnim kapitalom, pri
čemer izstopajo: obilica vode, nadpovprečna gozdnatost in
biotska raznovrstnost ter velika površina še neokrnjenih
ekosistemov. Ekosistemske usluge, ki v zdajšnji tržni sistem
ekonomije niso vključene, Slovenijo na enoto prebivalstva
postavljajo v sam svetovni vrh žal še ne ovrednotenega bogastva narave. Ta naravni kapital nam ponuja številne prednosti
pred drugimi evropskimi državami. A kljub temu skoraj nikoli
ne mislimo o Sloveniji kot o bogati državi, ampak bolj kot ne
o državi, katere BDP ni tako visok, kot bi si želeli. Če ne
cenimo naravnega kapitala, z njim seveda upravljamo vse
bolj ne-trajnostno. Zdi se nam celo, da Slovenija drvi navzdol, pa vendar imamo dovolj kmetijskih površin, da bi bila
lahko Slovenija prehransko neodvisna in imamo teoretično
tudi dovolj velik potencial obnovljivih virov energije, da bi ob
uporabi novih tehnoloških rešitev in ob maksimalni energijski
učinkovitosti postali tudi energijsko neodvisni.
→→→

>>

Slavnostni govornik,
predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk
je poudaril, da je
družbena odgovornost
tesno povezana z našimi
problemi trajnostnega
razvoja, s problemi
ekoloških dimenzij tega
razvoja in seveda z veliko
globljimi vprašanji,
kakšna naj bo naša dolgoročna prihodnost.
[Več]

[Več]

Če je bilo prepričanje »tuje je boljše« pri starejši generaciji
zlasti pri vrednotenju izdelkov ali organiziranosti podjetij, se
je pri mlajši generaciji ta koncept prevesil v ideje hitrega ne
trajnostnega profita in potrošnje. Enako se je začel obnašati
tudi dobršen del gospodarstva in žal tudi slovensko šolstvo in
financiranje znanosti. Izobraževalni proces je postal s financiranjem na glavo inflacijski, kar se odraža v veliki količini
podeljenih spričeval, a v premo-sorazmerni nižji kakovosti
znanja. Nefleksibilno in skromno financiranje znanosti pa še
vedno vodi v beg možganov in stagnacijo znanja doma. In vse
to se da spremeniti, če le hočemo.
Za enkrat smo bogati in revni hkrati. Imamo veliko, a vzdušje
je tako, kot da nimamo nič. Želim si, da bi bilo drugače. In
verjetno še dva milijona drugih.

Veliko nagrado odličnosti
in mojstrstva je letos
prejela klimatologinja dr.
Lučka Kajfež Bogataj.
[Več]
Sposobnost inoviranja

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
klimatologinja
[Več]
NE PREZRITE
20.6.2012 - Finančni rezultati in odličnost
organizacije
Na delavnici s priznanimi strokovnjaki se
boste seznanili z vsemi skrivnostmi zdravih
BTC, Šmartinska financ ter poglobili znanje in razumevanje
cesta 152, 1000 odličnosti skozi finančne rezultate podjetij.
Ljubljana
Podrobneje bomo spoznali in pregledali
Sreda, 20. junij nabor finančnih kazalnikov in njihovo
ustreznost po EFQM modelu 2010 z vidika
od 14. do 18.
lastnikov ter z vidika upnikov.
ure.
[Več]

Inovacije kot rešilna vrv
Inovacij imamo dovolj,
težave so pri njihovem
prenosu na trg, so se
strinjali udeleženci
Delove okrogle mize na
temo inovativnosti kot
možne rešitve za gospodarski vzpon Slovenije.
[Več]
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Delavnica, 20.6.2012: Finančni rezultati in odličnost
Je kriza krivec ali ogledalo? Razumevanje odličnosti
organizacij pri upravljanju s finančnimi viri in doseganju
finančnih rezultatov nam bosta na praktičnih primerih ter v
interaktivnem dialogu približala Miloš Vignjevič (UniCredit) in
mag. Vladimir Bukvič (Cimos).
[Prijavnica]
Delavnica, 12.9.2012: Odličnost v zdravstvu
V okviru 12. letne konference Evropske mreže za
poslovno in industrijsko statistiko se bomo s
strokovnjaki iz Nizozemske na popoldanskem
druženju in delavnici na temo Izboljševanje
procesov v zdravstvu, lotili najboljših praks in
praktičnih pristopov za povečevanje uspešnosti in
učinkovitosti v zdravstvu. Omenjena delavnica je
ena od petih, ki bodo izvedene v okviru konference ENBIS-12.
Podrobnejše informacije o posamezni delavnici ter informacije
o registraciji so na voljo tukaj.

Čas je, da pričnete s
sistematičnim načrtovanjem in udejanjanjem
družbene odgovornosti.
[Več ]

Popoldansko druženje

Postani član SFPO

September/oktober 2012: Odličnost in nagrade

 Zagotavljamo izmenjavo v praksi preverjenih pristopov za
razvoj konkurenčnosti
in odličnosti.
 Prepoznamo premalo
izkoriščene potenciale
za dvig konkurenčnosti
in odličnosti ter nudimo
strokovno podporo na
vaši poti do odličnosti.
 Spodbujamo vključevanje v mrežo evropskih
ocenjevalcev ter s tem
vstop v najboljša
evropska podjetja.
 Promoviramo odlične
dosežke članov v
slovenskem in mednarodnem okolju.
[Več]

Dan najboljše prakse
3.10. 2012, Ljubljana
Konferenca sekcije uporabnikov
sistemov stalnih izboljšav – SuSSI je namenjena predstavitvi
najboljših praks na področju stalnih izboljšav. K sodelovanju
vabimo avtorje prispevkov iz podjetij proizvodne ali storitvene
dejavnosti ter tudi iz organizacij javnega sektorja.
[Več]

KONTAKT

Na letošnjem EFQM forumu se boste imeli priložnost seznaniti
s ključnimi izzivi prihodnosti kot npr.:
 S katerimi izzivi in priložnostmi se bodo srečevale
organizacije v prihodnjih letih?
 Kateri novi trgi bodo nastali?
 Kje bomo delali?
 Kako bo izgledala odličnost?
 V kakšni kondiciji je vaša organizacija za izzive prihodnosti?
[Več]
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Jana P etko všek, Uroš Zarnik

>>
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

PIŠITE NAM !

Na okrogli mizi s prejemniki nagrad: PRSPO; HORUS; ZLATA
NIT; NAGRADA GZS; ZLATA GAZELA; in ZLATI KAMEN, bomo
izvedeli kako sistematično napredovati in uspeti v današnjem
nepredvidljivem in izredno zahtevnem okolju.

Kolofon

