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Prenos področja PRSPO iz Urada RS za meroslovje na javno agencijo SPIRIT Slovenija
1. 1. 2019

Na podlagi določb Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno
odličnost (Uradni listu RS št. 31/2018) bo z dnem 1. 1. 2019 naloge na področju priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) v celoti prevzela javna agencija SPIRIT
Slovenija.
Slednje pomeni, da s 31. 12. 2018 zadev, vezanih na izvajanje postopka državne nagrade
PRSPO in drugih aktivnosti povezanih s področjem poslovne odličnosti, urad ne bo več urejal,
ne z vsebinskega, ne s finančnega vidika. Na podlagi določil Zakona PRSPO (Uradni listu RS št.
31/2018) bo javna agencija SPIRIT Slovenija prevzela vsa pogodbena razmerja s tega področja.
Skladno s tem se predmetne finančne obveznosti od 1. 1. 2019 glasijo na javno agencijo SPIRIT
Slovenija. S prenosom področja PRSPO na agencijo SPIRIT Slovenija se tako udejanja prvi cilj
Strategije poslovne odličnosti 2018-2030 (institucionalizacija področja).
Sočasno vas obveščamo tudi, da bomo e-naslove vseh tistih, ki ste Uradu RS za meroslovje dali
soglasje po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za namene obveščanja o
aktualnih dogodkih in temah s področja poslovne odličnosti, prenesli na javno agencijo SPIRIT
Slovenija. V primeru, da se s prenosom vašega e-naslova ne strinjate, imate možnost umakniti
svojo privolitev. V kolikor tega ne boste storili do 31. 12. 2018 na naslov prspo.mirs@gov.si
bomo vaše kontaktne podatke prenesli na javno agencijo SPIRIT Slovenija kot novega
upravljavca, morebitni naknadni umik svoje privolitve pa boste urejali z agencijo.

Poziv za ocenjevalce v globalni nagradi EFQM za odličnost

Organizacija EFQM vabi kvalificirane ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM 2013, da se
vključijo kot ocenjevalci v globalni nagradi EFQM za odličnost za leto 2019. Znati morajo dobro
angleško in imeti pozitivne ocene za pretekli dve leti. Zainteresirani ocenjevalci se prijavijo v
aplikacijo EFQM, ki bo odprta do konca leta 2018, izbor sodelujočih ocenjevalcev pa bo narejen
do konca januarja 2019. Več informacij in prijava na spletni strani EFQM. Vabljeni!

Aplikacija EQUIP za samoocenjevanje

V začetku meseca je EFQM, v sodelovanju s Škotsko organizacijo za odličnost, uradno objavil
spletno aplikacijo EQUIP, namenjeno podpori samoocenjevanja organizacij na različnih ravneh
zahtevnosti uporabe. Na ravni C2E je uporaba možna za validacijo projektov ali pa za
samoocenitev, raven EQUIP Advanced pa je namenjena shemi R4E in za uporabo pri globalni
nagradi EFQM za odličnost, saj je za prijavo možno uporabiti dokumentacijo, ki nastane prek
uporabe tega orodja. Več informacij o aplikaciji in pogojih uporabe je na voljo na spletni strani
EFQM.

Nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2018

13. decembra 2018 so bile v Mariboru podeljene Slovenske nagrade za družbeno odgovornost
– Horus 2018. Gre za nagrado, ki je bila letos podeljena že desetič, in je namenjena 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. Informacije o nagrajencih in slike z dogodka
so dostopne na spletni strani Inštituta za razvoj družbene odgovornost IRDO.

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/index.php/events/.

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.

