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ODLIČNOST

e-NOVICE SFPO

UVODNIK

ODMEVI

Dobrodošli v letu 2012

Postani evropski
ocenjevalec
Koristi vključevanja in
udejanjanja filozofije
odličnosti v strategijo organizacij, skupaj s prenosom najboljših praks, so
ključnega pomena za njihov dolgoročni, trajnostni
razvoj.
[Več]

Sedaj smo že dodobra zakoračili v novo leto. Ko sem se v
preteklem letu ob različnih priložnostih pogovarjal o prihodnosti z mnogimi izmed vas, predvsem pa s člani SFPO, sta v
napovedih za prihajajoče leto 2012 izstopali dve besedi:
negotovost in agilnost.
Zdi se ironično, toda ena izmed stvari, o kateri smo lahko
prepričani je to, da ne vemo kaj lahko pričakujemo v
prihodnosti. Svetovnemu in še posebno domačemu gospodarstvu manjka zagona, o prihodnosti evro območja tečejo
razprave, problem kako se lotiti podnebnih sprememb ostaja
nerešen. Na srečo obstajajo tudi mnoge organizacije, npr.
zmagovalci PRSPO, ki imajo skupno lastnost — sposobnost, da
iz negotovosti prepoznajo priložnosti. Te organizacije, ki
prihajajo iz zelo različnih panog in trgov, so se bile v krizi
sposobne okrepiti in povečati koristi za svoje deležnike.
Da so lahko te organizacije izkoristile prepoznane priložnosti,
so morale biti prilagodljive in agilne. To jim je uspelo s sodelovanjem zaposlenih in partnerjev v projektih sprememb, z
učenjem ter vključevanjem dobrih praks, pridobljenih od
drugih. Voditelji se strinjajo, da bo prav ta agilnost ključnega
pomena za prihodnji uspeh njihovih organizacij. Torej biti
sposoben identificirati priložnosti in delovati s potrebno
hitrostjo; bodisi preden to naredi nekdo drug ali preden
priložnost v celoti usahne. Učinkovito upravljanje negotovosti
povečuje potrebo po celovitem razumevanju dejavnikov in
tveganj, ki ustvarjajo več različnih scenarijev za razumevanje
možnih izidov. To omogoča, da organizacije namesto korektivnega ukrepanja delujejo preventivno, zmanjšujejo
tveganja in izkoriščajo priložnosti ter s tem zagotavljajo
želene rezultate.
V SFPO vam želimo vse najboljše v letu 2012 in verjamemo,
da bomo lahko še naprej podpirali vaše poti k odličnosti.

>>

PRSPO 2011
Prejemnik
Priznanja RS za
poslovno odličnost 2011 je
TPV d.d. Med
finalisti je tudi
Lotrič d.o.o.,
član SFPO in
prejemnik nagrade HORUS
za družbeno odgovornost
podjetij. ČESTITAMO.
[Več]

Pridružite se nam na dogodkih in vabljeni med člane SFPO.
Direktor SFPO
Uroš Zarnik
NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
Ne prezrite vrste dogodkov v letu
2012, 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.
14. februar 2012: Uporaba raziskovalnih metod na poti k
poslovni odličnosti / Na delavnici z izredno prof. dr. Ireno
Ograjenšek, članico strokovnega sveta SFPO in profesorico
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, bomo odkrivali povezave
med reševanjem poslovnih in raziskovalnih problemov ter na
osnovi izbranih praktičnih primerov pokukali v skrinjico z
orodji raziskovalnega dela. V procesu reševanja poslovnega
problema se boste naučili identificirati razpoložljivi nabor
raziskovalnih metod in njihov domet ter tako bistveno bolj
učinkovito komunicirati z raziskovalci, svetovalci in ocenjevalci, ki prihajajo v vašo organizacijo.
[Več]

Finalisti PRSPO 2011
Predsednik države RS dr.
Danilo Türk je predsedniku uprave TPV d.d., Novo
mesto, g. Vladimirju
Gregorju Bahču podelil
skulpturo in hkrati
najvišje priznanje RS za
poslovno odličnost.
[Več]
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NE PREZRITE

NASVET

Popoldanska druženja

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







Odličnost v logistiki - mar
Srečanje z zmagovalci PRSPO - apr/maj
Odličnost v bančništvu - jun
Voditeljstvo in odličnost - okt
Srečanje z ocenjevalci - nov/dec

Usposabljanja
 dr. Irena Ograjenšek (EF) – Uporaba raziskovalnih metod
na poti k odličnosti - 14. feb [Prijava]
 dr. Sergeja Slapničar (EF), mag. Vladimir Bukvič (Cimos) Finančni rezultati in odličnost - jun
Forum SFPO 2012— sep
EFQM tečaj za ocenjevalce
Na tridnevnem tečaju za
ocenjevalce se boste naučili kako
ocenjevati organizacije na
podlagi modela odličnosti EFQM z
uporabo logike RADAR.
Tečaj poteka v Bruslju
in vam edini omogoča
sodelovanje v okviru
evropske nagrade za
odličnost.

Termini:
 07—09
 18—20
 09—11
 13—15

Zakaj bi se včlanil v
SFPO?

marec 2012
april 2012
maj 2012
junij 2012
[Več]

Zakaj je uporaba modela odličnosti EFQM koristna ?
Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič
d.o.o., finalista PRSPO 2011, je z ostalimi
nagrajenci v časniku
razkril, kaj
koristnega jim je prinesla uvedba modela
odličnosti EFQM.
[Več]
Mag. Vojko Križman, predsednik
razsodniške skupine PRSPO in član
strokovnega sveta SFPO, je na
podelitvi PRSPO med drugim
poudaril, da bi morali z namenom
zagotavljanja trajnostnega razvoja
ocenjevati vsa podjetja, še posebej
tista v državni lasti.
[Več]
Verjamemo, da bo tudi Zaveza za
uspešno prihodnost, ki jo je predsednik Združenja Manager in član
uprave SFPO, mag. Dejan Turk
izročil predsedniku Republike
Slovenije, pripomogla k bolj
razširjeni uporabi preizkušenih
poslovnih orodij, kot npr. EFQM
model odličnosti.

Rast števila članov SFPO

Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, Mag. N enad Savič , J ana Pet kovšek, Uro š Zarnik

 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>>
Iskra Avtoelektrika d.d.
[Več]
Kolofon

