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Letna konferenca SZKO in prispevek Urada RS za meroslovje, 8. in 9. november 2018 – vabilo  

 

V Portorožu, Hoteli Bernardin, se bo v terminu 8. - 9.11.2018 odvila že 27. Letna konferenca SZKO 

(Slovensko združenje za kakovost in odličnost). 

 

Na tej povezavi so vam dostopne informacije glede kotizacije, možnosti glede vaše promocije, osnutek 

programa, sodelujoči in kontaktni podatki za vsa vaša vprašanja. 

 

Ob tem bi vas še posebej želeli povabiti na programski modul 1 Industrija, v četrtek, 8. novembra 

dopoldan, v katerem sodeluje tudi Urad RS za meroslovje. Dr. Gordana Žurga bo predstavila prispevek z 

naslovom Vidiki razvoja in nadaljnjega delovanja na področju poslovne odličnosti. V prispevku bo podan 

oris dosedanjega delovanja in prikazani različni vidiki nadaljnjega delovanja na področju poslovne 

odličnosti v Sloveniji, v povezavi z uresničevanjem opredeljenih temeljnih strateških ciljev. Posebna 

pozornost bo namenjena razširjanju in uveljavljanju poslovne odličnosti kot koncepta in pristopa za 

doseganje boljših rezultatov in višje konkurenčnosti. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Vabilo na delavnico o sodobnem voditeljstvu – trajnostno poslovanje, 10.11.2018     

                                                                                                                                                                                                         

 

V Ljubljani, se bo v soboto, 10.11.2018, ob 13 uri pričela delavnica na temo izzivov sodobnega 

voditeljstva, katerega soorganizator in nosilec za podjetniški del je tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. 

Delavnica bo v Hotelu Slon in bo potekala na temo »Notranja moč sodobnega voditelja«. Na delavnici 

bodo številni priznani govorniki osvetlili izzive in pristope, s katerimi so se ali se še srečujejo in ki so v 

današnjem svetu še kako aktualni pri vodenju. 

 

Več podrobnosti o samem dogodku, celoten program in govorci so vam je na voljo na Podjetniškem 

portalu. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2018                                                                                                                                                                                    

 
Razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2018 je namenjen podjetjem 

(mikro / majhnim, srednje velikim, velikim podjetjem) in drugim organizacijam, podjetnikom s 

slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki 

delujejo družbeno odgovorno. Razpis sta 3. 10. 2018 objavila IRDO - Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi, več o samem razpisu pa vam je na voljo 

na tej povezavi. Rok za prijave na razpis je podaljšan do 15. novembra 2018, dodatne informacije pa 

dobite tudi na telefonski številki 031/344 883 ali e-naslovu: nagrada.horus@irdo.si. 

 

Nova spletna stran EFQM                                                                              

 

Ob številnih novostih, katere pripravlja EFQM, je tudi prenova spletnih strani, ki je tako sedaj bolj 

prilagojena uporabniku in vsebuje številne nove in zanimive vsebine za vse, ki ste na poti odličnosti. 

Vabljeni k ogledu -  EFQM. 

http://szko.si/27.-letna-konferenca-szko---skupaj-rastemo-s-kakovostjo-_2018_/
https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=22351
https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=22351
http://www.horus.si/razpis-2018/
mailto:nagrada.horus@irdo.si
http://www.efqm.org/


 

 

Dodatna usposabljanja vezana na poslovno odličnost v organizaciji SIQ  

                                                                                                                                 
 

Oblikovanje vaše poti v odličnost - EFQM licenčno usposabljanje, 12. - 13.12.2018 - več informacij 

dobite pri SIQ. 

 

EFQM koledar                                                                                                            

 

Več novic glede aktualnih izobraževanj, webinarjev in drugih izobraževalnih programih oziroma 

dogodkih vezanih na model odličnosti EFQM, pa najdete na spletni strani EFQM - 

http://www.efqm.org/calendar.  

 

Na EFQM spletni strani so vam na voljo tudi brezplačne e-verzije modela odličnosti EFQM v različnih 

jezikih. Vljudno vabljeni, da si zagotovite svojo kopijo v slovenski različici. 

https://www.siq.si/index.php?id=925&command=SINGLE&sid=509
https://www.siq.si/index.php?id=925&command=SINGLE&sid=509
http://www.efqm.org/calendar

