Optimizacija poslovnih procesov v podjetjih predstavlja pomemben element obstoja organizacij. Stalno
izboljševanje poslovnih procesov ima za posledico zniževanje stroškov organizacije, skrajševanje časa in
izboljševanje kakovosti. Predstavlja pa tudi konkurenčno prednost in preživetje na trgu. Optimizacija poslovnega
procesa prinaša poenostavitev dela, hkrati pa tudi razbremenitev in razdeljevanje nalog.
Razvojna agencija Sora vas v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem vabi na
delavnico z naslovom
OPTIMIZACIJA PROCESOV V PODJETJU– koristi in napotki za manjša podjetja

ki bo potekala v sredo 24. oktobra 2018 (od 17.00 do 19.30 ure)
v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

POUDARKI / GLAVNE TEME:
* Kaj je poslovni proces, kaj ga opredeljuje in kako ga predstavimo?
* Pomen in koristi procesne organiziranosti za učinkovito in uspešno vodenje podjetja.
* Uvedba procesnega pristopa v podjetje – kdaj je smiselna in kako se je lotiti v manjšem podjetju.
* Prepoznani in popisani procesi – osnova za izboljševanje procesa in zniževanje stroškov.
* Optimizacija procesa – kako in kdaj se je lotiti ter kako spremljati njene učinke / koristi.
* Preproste formalne in neformalne tehnike, ki jih za optimizacijo enostavnejših procesov lahko uporabi vsak
podjetnik.
* Razprava in odgovori na vprašanja
O PREDAVATELJICI:
Dr. Milena Alič je po končanem dodiplomskem študiju matematike ter računalništva in informatike zaključila
magistrski in doktorski študij organizacije in poslovodenja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Zaposlena je kot prokuristka svetovalnega podjetja ALZIT, d.o.o., v okviru katerega izvaja presojevalne,
ocenjevalne, svetovalne in izobraževalne storitve na področju managementa kakovosti in managementa poslovnih
procesov. Ima dolgoletno prakso z delom v srednjih in velikih proizvodnih in storitvenih podjetjih (Iskra
Telematika, LTH-OL, Mercator), kjer je med drugim vodila tudi projekte prenove in informatizacije poslovanja,
pri svojem sedanjem delu pa se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje za obvladovanje procesov in
povečevanje njihove učinkovitosti. Kot docentka tudi predava na magistrski stopnji na več fakultetah in visokih
šolah (Ekonomska fakulteta, VŠPV, VŠHTB). Za svoje študijske in raziskovalne dosežke je prejela več prestižnih,
tudi mednarodnih priznanj. Svoje strokovne in znanstvene prispevke predstavlja na domačih in mednarodnih
konferencah, znanstvene članke pa objavlja in recenzira za ugledne mednarodne revije.
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO: mikro, malim in srednje velikim podjetjem, direktorjem in lastnikom
ter strokovnim sodelavcem v podjetjih.

KOTIZACIJA:
Delavnica je za udeležence brezplačna saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, Gorenja vas –
Poljane, Železniki in Žiri.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 19. oktobra 2018 na tel. št. 04 50 60 220 ali e-mail
naslov info@ra-sora.si . Na istih kontaktih smo vam na voljo tudi za dodatne informacije.
Na samem dogodku se bo na info točki predstavila tudi SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna
agencija Sora d.o.o. Več o dogodku si preberite v spodnjem obvestilu.

PREDSTAVITEV SPOT SVETOVANJE GORENJSKA NA INFO TOČKI
Na samem dogodku se bo na info točki predstavila tudi SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija
Sora d.o.o. Svetovalka SPOT svetovanje Gorenjska (Jana Šifrar) vam bo na info točki na voljo 30 minut pred
pričetkom delavnice, med delavnico ter po njenem zaključku. Poleg informacij o delovanju SPOT svetovanje
Gorenjska
njska vam bo svetovalka na voljo tudi za kakršne koli informacije, ki jih omenjena točka pokriva.
V kolikor potrebujete dodatne informac
informacije o info točki lahko kontaktirate Jano Šifrar, na tel. št. 04 50 60 220 ali email naslov jana.sifrar@ra-sora.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

