PROGRAM KONFERENCE
4. maj 2022
9.00–11.15
Hackathon
Novi načini zagotavljanja kadrov v novi normalnosti – poiščimo jih skupaj!
11.15–11.30 Odmor za kavo
11.30–12.30
Slovesno odprtje konference
• Judita Rigler, predsednica SZKO
• dr. France Arhar, svetovalec predsednika republike
• Rok Capl, v.d. direktorja, SPIRIT Slovenija
• Ulf Gustavsson, EOQ
• Mojca Šimnic Šolinc, predsednica GZS Zbornice MedTech Slovenija
• SBC, Poslovni svet, kakovost in odličnost
• prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu
• Bogdan Tušar, generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema
12.30–13.30 Kosilo
13.30–15.00
Prihodnost zdravstva, moderator Dominika Oroszy, dr. med.
Matjaž Livk, Digitalizacija v zdravstvu: uporaba pametnih očal
Uroš Zafošnik, Doseganje sprememb v timu s pomočjo izkustvenega učenja s simulacijami (twSIM)
Dominika Oroszy, »Prihodnost je že tukaj«, Ekosistem telemedicinske dejavosti
dr. Gordana Kalan Živčec, S skeniranjem do višje kakovosti tudi v zdravstvu – zakaj, kje in kako?
Model EFQM – poslovna odličnost na vsakem koraku, moderator Urška Habjan
dr. Nenad Savič, Kaj nam prinaša posodobitev EFQM modela?
mag. Rajko Novak, Ponuja model EFQM prave odgovore na izzive poslovanja danes in v bližnji
prihodnosti? Kako model EFQM uporabljamo v Sloveniji?
Vojko Križman, MSc., Zakaj bi morala biti odličnost intimna izbira slovenskih managerjev?
Pot do trajnostne identitete – Izziv za skupnost, moderator dr. Marta Svoljšak Jerman
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrolovi trajnostni koraki
Nataša Gladovič, Trajnost kot prioriteta
mag. Katja Trop, Učinkovito in kreativno ESG komuniciranje za pridobivanje kapitala
Gregor Simonič, Učinkovit ogljični management organizacije
Nanika Čakš, Ali z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja v Steklarni Rogaška vplivamo na kakovost
in prepoznavnost naših izdelkov
15.00–15.15 Odmor za kavo
15.15–16.45
Kreativne rešitve v zdravstvu, moderator Dominika Oroszy, dr. med.
Jelka Mlakar, SWOT analiza na covid oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Robertina Benkovič, Izzivi na področju obvladovanja epidemije covid v ZD Ljubljana (primer dobre prakse)
Helena Mole, dr. med., Izkušnje z uporabo medicinske hipnoze v pediatrični ambulanti
Miro Lasbaher, dr. med., Kako zasebniki v javnem zdravstvu spremljamo kakovost svojega dela?
Model EFQM – poslovna odličnost na vsakem koraku, moderator Urška Habjan
Gianluca Mule, The use cases of EFQM Model transformation
Matjaž Dolinar, Doseganje trajne vrednosti z modelom EFQM v družbi ELES
Petra Arnež, Prihodnost ženske poslovne odličnosti
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16.45–17.00 Odmor za kavo
17.00–18.00
Zagotavljanje kakovosti na osnovi zahtev vseh zainteresiranih strani, moderator mag. Zoran Lekić
mag. Zoran Lekić, Evropski znak kakovosti (EQTM)
mag. Irma Koren, Izvajanje nenapovedanih presoj v živilski industriji
Marko Majer, Sistem obvladovanja odpadne hrane
dr. Samo Kopač, Od napake do merilne negotovosti
Mojca Lampič, Slovenski standardi sistema vodenja kakovosti in delo članov tehničnega odbora SIST/
TC VZK; Vodenje in zagotavljanje kakovosti
Kreativni pristopi v gospodarstvu, moderator mag. Leopold Povše
mag. Leopold Povše, Kreativnost v procesu razvoja produktov zaščitenih proti mikrobom in virusom
dr. Daniela Zavec, Kakovost in kreativnost v verigi dobaviteljev osebne opreme
mag. Gregor Levič, Uporaba informacijskih tehnologij v IoT pri sistemih za dekontaminacijo
Natalija Domjanič, En človek, eno zdravje - primer dobre prakse
Roman Košale, Misel biti drugačen, nam kaže pot
19.00
Slovesna večerja

5. maj 2022
7.15 – 8.00 Hitra hoja z Glorijo in ugriz morskega psa
9.00 – 9.30 Odličen pričetek dneva z Glorijo, dobitnico olimpijske medalje
9.30 – 10.15 Priznanje republike Slovenije za poslovno odličnost – administrativna napaka
10.15–11.45
Od ljudi za ljudi – kreativna in inovativna javna, moderator Saša Jazbec
Barbara Zupanc, CAF deluje! (Izsledki evropske raziskave o učinkih CAF)
Peter Pogačar, Medgeneracijsko sodelovanje ali zakaj starejši zaposleni še niso za odpad (študija o upravljanju s starejšimi
zaposlenimi in talenti
Natalia Nolanflecha, Improved resilience with CAF ( Rezultati raziskave o vplivu uporabe modela CAF na odpornost)
Napredne rešitve v energetiki, moderator dr. Janko Remec
Radko Carli, Vpeljave sistemov vodenja v slovenskih energetskih družbah
dr. Janko Remec, Energetska učinkovitost skozi sisteme vodenja
mag. Grega Kovačič, Merjenje električne energije na polnilnicah za električne avtomobile
Barbara Hafner, Napredne energetske sanacije
Varna zdravstvena obravnava, moderator Dominika Oroszy, dr. med.
Tanja Pirnat, S kazalniki do »kreativnih« rešitev
Sandra Jerebic, Vesna Rems Odar, univ. dipl. kom., mag. soc., Register tveganj kot orodje za obvladovanje tveganj dvig
kulture varnosti v Splošni bolnišnice Jesenice
mag. Brigita Putar, Odkloni s področja ravnanja z zdravili
Jure Thaler, Nastavitev alarmnih mej nadzornih sistemov v hladilnikih
11.45–12.15 Odmor za kavo in prigrizek
12.15–13.15 Aljoša Bagola – Kako biti v redu?
13.15–14.45
Od ljudi za ljudi – kreativna in inovativna javna uprava, moderator Saša Jazbec
Nataša Trček, Zakaj potrebujemo boljšo zakonodajo? Nekaj poti do nje
Loredana Leon, Nadzor? Ne, pomoč in podpora! Pet let postopka CAF EPI v Sloveniji
Mag. Aleš Veršič, doc.dr. Matevž Pesek, Odprti podatki- digitalna surovina za kakovostno odločanje
Tomislav Mičetić, Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v hrvaško javno upravo
Zorka Karamanova, CAF v Severni Makedoniji
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S kreativnimi meritvami do vitkih in pametnih procesov, moderator dr. Marjan Rihar
Matjaž Lindič, Predstavitev sekcije SiMER
Aleksandra Lepenik, Zaupanje v meritve
Jure Pfajfar, Vpliv (učinek) meritev na trajnost
Primož Hafner, Izjava o skladnosti
Kakovost zdravstvene obravnave, moderator Dominika Oroszy, dr. med.
Tina Mlinarec, Optimizacija procesa ORL ambulante SB Jesenice (primer dobre prakse)
Alenka Bijol, Diabetično stopalo: zaplet sladkorne bolezni, izziv za medicinske sestre
Nada Macura Višić, Izobraževanje zaposlenih v splošni bolnišnici Jesenice
Teja Kušar; Petra Leskovec, Etični kodeks in vloga GZS Zbornice MedTech Slovenija
14.45–15.00 Odmor za kavo
15.00–16.00 Zaključek konference z okroglo mizo
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