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Odličnost — rešitev za Slovenijo?

Izmenjava dobrih praks
Robert Bosch Bamberg

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo višje ravni
poslovanja, ki uresničujejo ali presegajo pričakovanja vseh
njihovih deležnikov. Da je doseganje odličnosti ključnega
pomena za dolgoročni razvoj in obstoj vsake organizacije,
tudi države, so nedavno že spoznali v ZDA in EU. Ob podelitvi
najvišjih nagrad za odličnost so dejali:
Barack Obama, 44. predsednik ZDA - »V Ameriki so in bodo
hodili po poti odličnosti tisti, ki sprejemajo spremembe in
trdo delajo vsak dan, da bi postali najboljši. Organizacije, ki
jih danes častímo z nagrado Malcolm Baldrige National
Quality Award ponazarjajo ta duh. Letošnji prejemniki so
pokazali, kako kakovost, inovativnost in neskončno
prizadevanje za odličnost pomagajo krepiti naš narod in
razsvetliti prihodnost vseh Američanov.«
Herman van Rompuy, predsednik Sveta EU - »Vse evropske
organizacije, tako v javnem in zasebnem sektorju se soočajo
z novimi izzivi. Večji pritisk konkuriranja na svetovnem trgu
z omejenimi sredstvi pomeni, da moramo vsi sodelovati za
zagotovitev prihodnje blaginje nam in prihodnjim
generacijam. Model odličnosti EFQM zagotavlja okvir, ki
spodbuja sodelovanje in inovacije, ki jih bomo potrebovali,
da bi zagotovili doseganje tega cilja.«
Imamo v Sloveniji okolje, ki bi spodbujalo neprestano
izboljševanje, ki temelji na sodelovanju in je nikoli končan
proces? Mislim, da še ne. Imamo na voljo ustrezna orodja,
pristope? Imamo. Izredni uspehi širše uporabe modela
odličnosti EFQM v nekaterih s Slovenijo primerljivih regijah v
EU (kot denimo Baskija) bi nam lahko bili zgled in spodbuda.
Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na panogo,
velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem
upravljanja. V svetu preizkušen evropski model odličnosti, ki
ga uporablja preko 30.000 organizacij, je tudi temelj
Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Zglede
odličnosti imamo tudi v Sloveniji. Mnogi posamezniki in
organizacije so v dosedanjih prizadevanjih za uveljavljanje in
udejanjanje odličnosti dosegli izredne uspehe in pustili svoj
pečat na področju razvoja odličnosti. Dejstvo je, da je
Dolenjska regija z največjo koncentracijo odličnosti v
Sloveniji. Zakaj se ne bi kot družba zgledovali po tej regiji?
Uroš Zarnik
Direktor SFPO
NE PREZRITE
April 2013 — od 15.00 do 17.00
Dolenjska, zgled za Slovenijo
Na devetem Popoldanskem druženju bomo spregovorili o
odličnosti na Dolenjskem in predstavili odlične organizacije,
ki so ključno pripomogle k doseganju odličnosti celotne
dolenjske regije. Namen srečanja je
spodbuditi tudi ostale slovenske regije, da
sistematično stopijo na pot odličnosti in
neprestanih izboljšav. V praksi dokazani
uspešni pristopi dolenjskih organizacij nas
bodo prepričali, da se je vredno potruditi.
[Več]

>>

Izkoristite enkratno priložnost in se nam pridružite
na izmenjavi dobrih
praks. Gostitelj srečanja,
ki bo potekalo 10.4.2013,
je prejemnik evropske
nagrade za odličnost za
leto 2012 - Robert Bosch
Bamberg. Predprijave
sprejemamo do 4.3.2013.
Število mest je omejeno,
zato pohitite.
[Več]
Odločno v bran gibanju
za odličnost!

V SFPO, SZKO in MIRS smo
v skupni izjavi za javnost
izrazili prepričanje, da je
doseganje odličnosti
ključnega pomena za
dolgoročni razvoj in
obstoj vsake organizacije,
tudi države. Neprestano
izboljševanje, ki temelji
na sodelovanju, je nikoli
končan proces.
[Več]
Znani so finalisti PRSPO
Finalisti
tekmovanja
za Priznanje
RS za poslovno odličnost
za l. 2012 so:
Elektro Gorenjska d.d.
(član SFPO), Hidria AET
d.o.o., Lotrič meroslovje
d.o.o. (član SFPO), Mariborski vodovod d.d. in
Upravna enota Ljutomer.
[Več]
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Razpis PRSPO
Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS
za poslovno odličnost za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 14, dne 14.2.2013 (str. 567).
[Več]

Excellence in Action Awards Special
Pregled evropskih in nekaterih nacionalnih
prejemnikov nagrad za poslovno odličnost,
vključno z informacijo in slikami iz lanske
podelitve PRSPO, ki ga je prejela
družba TPV d.d. iz Novega mesta.
[Več]
NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
7.-9.3.2013: Družbena odgovornost in izzivi časa 2013
Da bi lahko ravnali družbeno
odgovorno, moramo dobiti prave
informacije ob pravem času. Razumeti moramo koncept družbene
odgovornosti in ga komunicirati z
drugimi. Nato se bo naše zavedanje o koristih, ki jih prinaša
družbena odgovornost, povečalo, postali bomo bolj družbeno
odgovorni. In naša kultura se bo spremenila v smeri bolj
odgovorne družbe.
[Več]
11.-15.3.2013 (1. modul): Usposabljanje QSM, Ljubljana
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
organizira redno letno izobraževanje za certificiranega Menedžerja sistema kakovosti, ki se
prične v mesecu marcu. Izobraževanje je
namenjeno zaposlenim na področju kakovosti in
predvsem srednjemu menedžmentu. Udeleženci
bodo pridobili znanja in vpogled v orodja,
principe in metodologije kakovosti, za celovito
reševanje izzivov in problemov s katerimi se dnevno srečujete
v vaši organizaciji.
[Več]
19.3.2013 ob 18. uri: Podelitev PRSPO, Brdo pri Kranju
Na slovesni podelitvi priznanj RS za
poslovno odličnost se bodo predstavili
letošnji finalisti. Morebitni dobitnik
priznanja PRSPO, izbran izmed nominiranih finalistov PRSPO za leto 2012, bo
razglašen neposredno pred slovesnostjo
na novinarski konferenci.
[Več]
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, mag. Aleš Košir, J ana Pet kovšek, Uroš Z arnik

Sodelujte v tekmovanju in
si zagotovite mednarodno
priznanje. Zmagovalci
bodo predstavili dobre
prakse na Forumu EFQM,
letni poslovni konferenci
odličnosti, ki se je
udeležuje več kot 350
svetovnih voditeljev.
Izkoristite priložnost in
ovrednotite ter delite
svoje izkušnje in se učite
od najboljših.
[Več]

Postani član SFPO
 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]
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

PIŠITE NAM !

Kriteriji novega evropskega modela odličnosti EFQM 2013 so podlaga za ocenjevanje odličnosti poslovanja podjetij in inštitucij v okviru PRSPO in poleg pomena
voditeljstva, timskega dela, znanja,
inovativnosti in ustvarjalnosti poudarjajo
močnejšo organizacijsko proaktivnost in agilnost za
dvig konkurenčnosti.
[Več]

Kolofon

