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Zakaj bi bila Dolenjska zgled za Slovenijo? Dežela cvička in
njeni »cvičkarji« so bili mnogokrat predmet posmeha in
zapostavljenosti. Vendar, kakor je cviček unikatno vino na
svetu, tako so unikatni tudi dolenjski ljudje. Vedno so se znali
prilagoditi in iz naravnih danosti narediti največ. Ob trdem
delu so poskrbeli za svoj dolgoročen obstoj na tem prostoru.
Tukajšnja pokrajina je bila vedno prijazna do teh ljudi, kar
dokazujejo številni ostanki iz pradavnine in gradovi v dolini
reke Krke.
Dolenjska danes temelji na sonaravnem razvoju podeželja,
industrije in na zdravem življenju. Človek na Dolenjskem se
ni nikoli v popolnosti odrekel lastni pridelavi hrane. Če ne kot
osrednja dejavnost mu je to ostalo kot dopolnilna dejavnost
ali hobi. Industrija se je začela razvijati postopoma. Temeljila je na ljudeh, ki so potrebno znanje hitro osvojili, nadgradili in spremenili v izdelke, ki jih potrebuje trg. Iz tipičnega
industrijsko-podeželskega človeka se tukajšnji ljudje vse bolj
razvijajo v človeka s potrebami po zdravem življenju, ki jih ta
dežela nudi v izobilju.
Dejstvo je, da Dolenjska ni bila nikoli del velikopoteznih
državnih načrtov, temveč se je vedno zanašala na svoje
lastne sposobnosti in zmožnosti. Nikoli nismo brezglavo
prenašali tujih »najboljših praks« in nasvetov, temveč najprej
pogledali, kaj imamo in kaj znamo sami. Nekaj zavednih
posameznikov je z znanjem, vizijo in zdravo tekmovalnostjo
pred več kot pol stoletja postavilo trdne temelje današnje
dolenjske industrije. In morda je ravno to odločujoče v teh
kriznih časih.
V Bruslju zatrjujejo, da bo boljši jutri temeljil na Obzorju
2020, ki bo reševal družbene izzive, temeljil pa bo na vodstvu
industrije in odlični znanosti. Družbene izzive, kot so zdravje,
varna prehrana, sonaraven promet in energetika, bomo na
Dolenjskem znali dobro umestiti v ta okvir. Tehnološko
napredna in inovativna industrija je nedvomno naša prednost.
Na področju znanosti pa smo na Dolenjskem žal nekoliko
»prekratki«. Na temelju potreb okolja in gospodarstva smo
postavili zametke novomeškega visokošolskega prostora. In
sedaj ni več vprašanje, ali potrebujemo univerzo na
Dolenjskem, tudi ni več vprašanje, kdaj. Potrebujemo jo
sedaj. Le tako bo Dolenjska zgled za Slovenijo še desetletja.
Tako kot je bila Dolenjska nekdaj središče keltske kulture in
prijetno okolje za dunajsko gospodo, tako bo v prihodnosti to
regija zdravega podeželja in središče visokotehnološke
industrije. V prihodnosti bomo morali še več narediti na
razvoju domače znanosti, ki bo namenjena reševanju
družbenih izzivov, izhajajoč iz naravnih danosti, in ki se bo
odražala v naprednih izdelkih, namenjenih zahtevnim tujim
trgom.
Dr. Tomaž Savšek
pomočnik predsednika uprave TPV d.d.
NE PREZRITE
25. april 2013 — 15.00 do 17.00 — TPV d.d., Novo mesto
Dolenjska, zgled za Slovenijo - Popoldansko druženje o
odličnih praksah organizacij na Dolenjskem.
[Več]

Slovenija je dobila dva
zmagovalca – oba prejemnika najvišjega priznanja
PRSPO za leto 2012 sta
člana SFPO. V kategoriji
organizacij z več kot 250
zaposlenimi je dobitnik
nagrade Elektro Gorenjska d.d., v kategoriji
organizacij z 250 in manj
zaposlenimi pa je dobitnik
nagrade Lotrič d.o.o.
[Več]
Zlata nit 2012

Priznanje za najboljšega
zaposlovalcev sta prejeli
družbi Krka d.d.(ustanovitelj in član SFPO) ter
Lotrič d.o.o. (član SFPO).
[Več]
Nagrada GZS

Predsednik uprave družbe
Si.mobil, d.d. in član
uprave SFPO, mag. Dejan
Turk, je v kategoriji
velikih družb prejel
Nagrado GZS za izjemne
gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012 .
[Več]
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Ethics in Business and Leadership, "The Time is Right, Now!"
je bila vodilna tema simpozija o
etiki v poslovanju, ki je potekala
22. marca. Soustanovitelj Svetovnega foruma za poslovno etiko Sri
Sri Ravi Shankar je dejal: »Zaupanje je temelj poslovanja. Videli
smo pomanjkljivosti v komunizmu,
zdaj smo priča neuspešnosti nebrzdanega kapitalizma. Čas je za nov 'izem, humanizem. Humano poslovanje je tisto, čemur bi rekel etika v poslovanju.«
[Več]

Razpis PRSPO
Rok za prijavo za kandidaturo za priznanje RS za
poslovno odličnost za leto 2013 se izteče 7.5.2013.
[Več]
NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
25.4.2013: Dolenjska, zgled za Slovenijo
Pridružite se nam na okrogli mizi z vodstvi
vodilnih dolenjskih organizacij, kjer bomo
predstavili edinstvene izkušnje organizacij,
ki so ključno pripomogle k doseganju
odličnosti dolenjske regije. V praksi
dokazani uspešni pristopi dolenjskih
organizacij nas bodo prepričali, da se je vredno potruditi.
Letošnja podelitev nagrad PRSPO dokazuje, da zgledi vlečejo
– oba dobitnika PRSPO za leto 2012 namreč prihajata iz
Gorenjske.
[Več]
22.5.2013: 25. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec
Nosilna tema letošnjega foruma je Sproščanje človekovih
ustvarjalnih potencialov pri uveljavljanju univerzalne
odličnosti in mojstrstva, ki ju lahko in moramo jemati kot eno
samo spodbujanje posameznika k osebni rasti, ki preraste v
skupinsko, organizacijsko in družbeno rast.
[Več]
6.6.2013 — 14.00 do 17.00 — Kristalna palača, Ljubljana
Popoldanski forum SFPO
Z nagrajenci in finalisti Priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost (PRSPO) 2012 ter s posebnim gostom
dr. Petrom Kraljičem, bomo spregovorili o perspektivah
odličnosti vodenja in upravljanja ter konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe kot celote.
Uredniški odbo r:
Izred na p rof. d r. Irena Ograjenšek, mag. Aleš Košir, J ana Pet kovšek, Uroš Z arnik

[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 !

Osnovno sporočilo osme mednarodne IRDO konference, ki je
potekala od 7. do 9. marca je, da moramo več izobraževati o
družbeni odgovornosti in jo pravilno komunicirati ter pri
poslovnem odločanju vključiti veliko intuicije.
[Več]

Nepogrešljiv pripomoček
za izobraževanje o
družbeni odgovornosti.

Kolofon

