18. DAN KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI

ODNOSI – GRADNIK
ODLIČNOSTI

Dogodek organizira
Sekcija za kakovost in inovativnost.

Četrtek, 3. december 2015, ob 9.00
Konferenčna dvorana Hotela Šport, Otočec
PROGRAM
8.30

PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV

9.00

POZDRAVNI NAGOVOR
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine

9.05

UVODNO PREDAVANJE
Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v TPV d. d.,
predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost

9.35

PREDSTAVITEV PROJEKTA APP* IN PRIKAZ AKTIVNEGA
ODMORA
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine in predstavniki Term Krka, d. o. o. Novo mesto

9.55

POGOVOR O ODLIČNOSTI
Matjaž Grm, izvršni direktor prodaje in trţenja v Adria
Mobil, d. o. o. Novo mesto
dr. Boris Vodopivec, direktor Hidex d. o. o.
dr. Mateja Vrečer, direktorica Sektorja za upravljanje
kakovosti v Krka, d. d., Novo mesto
Marta Strmec, direktorica kadrovskega sektorja v Trimo,
d. d.
Uroš Močnik, MBA, licencirani trener in poslovni
svetovalec, Pro Acta d. o. o.
Pogovor bo vodil prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu.

11.15

ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ

11.45

DELAVNICA
Moderator: Uroš Močnik, MBA, licencirani trener in poslovni
svetovalec, Pro Acta d. o. o.

13.15

POVZETEK 18. DNE KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI
Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v TPV d. d.,
predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost

13.20

ZAKLJUČEK

sponzor posveta

Vsebina
Odnosi gradijo naše ţivljenje, tako osebno kot
poslovno. Lahko so dobri - pozitivni ali slabi negativni. V obeh primerih močno zaznamujejo naš
vsakdan in naše ţivljenje. Ţelja seveda je, da bi bilo
čim več pozitivnih, v tem primeru je upravičeno
pričakovati večjo uspešnost in boljše rezultate.
Dobri odnosi polnijo z energijo, slabi izčrpavajo.
Organizacija, ne glede na svojo velikost ali zrelost,
ali na katerem področju deluje, ima vzpostavljen
sistem managementa, ki opredeljuje odnose med
različnimi procesi, aktivnostmi in strukturami za
dosego zastavljenih ciljev.
Odlične organizacije z deleţniki gradijo kulturo
zaupanja in odprtosti. Znajo pritegniti in ustvariti
visoko raven zaupanja. Spodbujajo sodelovanje,
transparentnost ter vzpostavljajo skupne vrednote,
kar se odraţa v uspešnosti vseh udeleţenih.
Odnosi so torej nedvomno eden ključnih gradnikov
odličnosti.
Vljudno vabljeni!
* Projekt APP - Atraktivna Promocija
Promocije zdravja pri delu je na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letu 2015
in 2016 finančno podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kotizacija
Udeleţba na dogodku je za člane GZDBK
brezplačna, za ostale je 100 € + DDV.
Prijave
Na spletni strani www.gzdbk.si.
Več informacij o dogodku
Polona Lindič, polona.lindic@gzdbk.si,
(07) 33 22 180
Članstvo v Sekciji za kakovost in inovativnost je za
člane GZDBK brezplačno!

