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AKTUALNO - Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij 

v letih 2018 in 2019                                                                                                                                                 

 

Objavljen javni poziv je odlična priložnost za krepitev vaših kompetenc in nadgradnjo vaših znanj, saj je 

primeren za vse, ki že imate opravljen 3-dnevni EAT tečaj in ste tako kvalificirani za zunanje ocenjevanje. 

Priložnost je vezana na letošnjo Strategijo poslovne odličnosti, ki bo prinesla, tudi premik tega področja 

na javno agencijo SPIRIT Slovenijo, ki tako že začenja svojo pot odličnosti. Vsi, ki imate izpolnjene 

pogoje, ste vljudno vabljeni k povezovanju z organizacijami in verjamemo, da je lahko to lepa priložnost 

za sodelovanje.  

 

Predmet javnega poziva je namreč sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem 

zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem 

povezana usposabljanja. Prijavitelji so organizacije, s katerimi pa ste zagotovo tudi vi pogosto v stiku in 

morda je to priložnost za vaše skupno sodelovanje. 

 

Za več informacij glede samega javnega poziva, pa se obrnite na e-naslov:  podlicnost@spiritslovenia.si 

in z veseljem vam bodo pomagali. 

 

Podrobnejše informacije glede javnega poziva pa so vam na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija ali v 

tej povezavi s klikom na javni poziv. 

 

2-dnevno usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training 

- EAT), 19. - 20.9.2018                              

 

SIQ bo v terminu 19. - 20.9.2018 izvedel 2-dnevno licencirano usposabljanje za notranje ocenjevalce po 

modelu odličnosti EFQM, ki ga organizira v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim 

predstavnikom EFQM, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja tečajev za ocenjevalce. V letu 2018 

se v skladu z novo razvojno potjo EFQM ocenjevalcev uvaja nov, 2-dnevni tečaj za ocenjevalca, ki bo, 

poleg izvedene samoocene v organizaciji, pogoj k pristopu na licenčni tečaj za kvalificiranega ocenjevalca 

(QAT – Qualified Licenced Training). QAT kvalifikacija bo v prihodnje pogoj za sodelovanje oziroma 

ocenjevanje v postopku PRSPO oz. shemi Priznani za odličnost (Recognized for Excellence, R4E). 

 

Več o tečaju, kakor tudi kontakti, pa so vam na voljo na tej povezavi. 

 

Dodatna usposabljanja vezana na poslovno odličnost v organizaciji SIQ  

                                                                                                                                 
 

Od sistema vodenja kakovosti do odlične organizacije - Kako lahko izboljšamo koristnost in uspešnost 

sistema vodenja kakovosti, 25.10.2018 - več informacij dobite pri SIQ. 

 

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

dobite pri SIQ. 

 

Vaša pot v organizacijsko odličnost - 3-dnevno EFQM licenčno usposabljanje, termin izvedbe se določi 

po dogovoru z organizacijo, saj se usposabljanje izvaja v sami organizaciji (ang. in-house). Usposabljanje 
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je zasnovano tako, da je organizacijam v pomoč pri načrtovanju, upravljanju in podpiranju procesa 

izboljšav prek zbiranja informacij o trenutnem stanju, uporabe samoocenjevanja za prepoznavanje 

prednosti in priložnosti za izboljšave, določanja prednostnih aktivnosti in načrtovanja ter upravljanja 

projektov izboljšav. Več informacij vam je na voljo pri SIQ. 

 

EFQM forum 2018, Dunaj Avstrija                                                                                   

 

EFQM Forum 2018 - Symphony of Excellence (Simfonija odličnosti), 18. - 19. oktober 2018 Dunaj, 

Avstrija, Hofburg.  

 

Forum bo letos potekal v spremenjenem formatu. Prvi dan bo potekal skupni del konference, drugi dan 

pa bo razdeljen v štiri pomembne vsebinske sklope, vsak prijavitelj, pa si ob prijavi izbere želeno vsebino 

za drugi dan. Celoten program, govorci, prijavljeni, lokacije in vse druge informacije glede dogodka so 

vam na voljo na spletni strani Forum EFQM. Forum EFQM 2018 je tokrat zares blizu nas, in je tako 

izjemna priložnost za vašo udeležbo in mreženje z odličnimi organizacijami ter spoznavanje novih 

pristopov, idej in dobrih praks. 

 

Za vse, ki imate interes za udeležbo na predstavljenem EFQM Forumu 2018, vljudno vabljeni k 

udeležbi! 

 

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. 
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