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ZADEVA: Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 
(PRSPO) za leto 2020 - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v 
zvezi s četrtim odstavkom 10. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18) je Vlada Republike Slovenije dne ……........... 
sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije 
za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2020.

                                                                           mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                            vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloge:
 Priloga 1:  Obrazložitev
 Priloga 2:

- Mnenje Ministrstva za javno upravo
- Mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
- Mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo

 Priloga 3:  POROČILO o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 
(PRSPO) za leto 2020, št. 302-2-0/2021, 27. 5. 2021

                                   
Prejemniki:

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 SPIRIT Slovenija, javna agencija



2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost (Odbor PRSPO) predsednik odbora posreduje potrjeno letno poročilo o delu odbora 
v seznanitev Vladi Republike Slovenije.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

1. I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Poročilo nima finančnih posledic.
Kratka obrazložitev: Gre za Poročilo o delu Odbora PRSPO za leto 2020, ki ne vsebuje nobenih 
predlogov s finančnimi posledicami.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Pri sprejemanju Poročila o delu odbora sodelovanje javnosti ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: /

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: /

Zdravko Počivalšek
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

V skladu z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 
83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18) in Pravilnikom o delu Odbora za priznanja 
Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18, v nadaljevanju: 
Pravilnik), je priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) 
najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev 
ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja 
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja 
poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti 
doma in v svetu. 

Priznanje po zgledu globalne EFQM nagrade za odličnost (EEA – EFQM Excellence Award) 
podeljuje vladni Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Odbor PRSPO). 
Strokovna in administrativna dela za Odbor PRSPO od leta 2019 dalje opravlja SPIRIT 
Slovenija, javna agencija, izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Temeljni cilj PRSPO je sistematična podpora stalnemu izboljševanju znanja, inovativnosti ter 
prenosa dobrih praks za dvig konkurenčnosti slovenskih podjetij in javnih institucij. 

S sistematičnim uvajanjem poslovne odličnosti v slovenskih organizacijah lahko ta rezultat 
izboljšamo in se tako postavimo ob bok najkonkurenčnejšim gospodarstvom. Nenazadnje je 
združenje EFQM istoimenski model vpeljalo v več tisoč organizacij po celem svetu, z namenom 
povečevanja njihove konkurenčnosti. V okviru Vlade RS že od leta 1998 deluje Odbor PRSPO, 
katerega člani po položaju so minister, pristojen za gospodarstvo, minister, pristojen za znanost, 
minister, pristojen za javno upravo, in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Na 
podlagi imenovanja za mandatno obdobje 2017-2021 so člani Odbora PRSPO še g. Anton 
Rozman kot predstavnik reprezentativnih sindikatov Slovenije, dr. Marjan Rihar kot predstavnik 
reprezentativnih gospodarskih zbornic Slovenije, g. Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslovje 
d.o.o., mag. Marko Gorjup, direktor TPV GROUP, naložbe in inženiring d.o.o., ga. Mateja Sotler 
Štor, načelnica Upravne enote Novo mesto in ga. Metka Petek Uhan, direktorica ZD Ptuj. V 
pristojnosti Odbora PRSPO je odločanje v postopku PRSPO. 

V Sloveniji je danes prepoznanih 31 poslovno odličnih organizacij, od tega je - skupaj s 
prejemnikom PRSPO 2020 - 17 prejemnikov priznanja za poslovno odličnost in 26 različnih 
organizacij, ki so bile nagrajene s certifikatom Prepoznani v odličnosti EFQM od leta 2013 do
danes. 

Odbor PRSPO je na svoji korespondenčni seji, ki je trajala med 14. in 21. 5. 2021, obravnaval in 
sprejel letno poročilo o delu Odbora PRSPO za leto 2020, ki ga na podlagi četrtega odstavka 
10. člena Pravilnika posreduje v seznanitev Vladi Republike Slovenije. 

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020 je bil 
objavljen 31. januarja 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 7/20 ter spremenjen s 
spremembo, objavljeno 22. maja 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 75/20, vezano
na podaljšanje roka za prijavo. V postopek ocenjevanja za PRSPO 2020 se je prijavila ena
organizacija: Zdravstveni dom Ptuj v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenih v javnem 
sektorju. Za prijavitelja je bila oblikovana ocenjevalna skupina z vključno 6 ocenjevalci in 7 
razsodniki.

Naloga članov ocenjevalne komisije je bila, da skladno z merili Modela odličnosti EFQM 
pošteno in nepristransko ocenijo prijavljeno organizacijo kot celoto. Na podlagi vloge ter 
ugotovitev, pridobljenih na obisku pri prijavitelju, so oblikovali usklajeno oceno in pripravili 



končno poročilo za prijavitelja. Razsodniki so na tej osnovi pripravili predlog za odločanje
Odbora PRSPO na seji 8. januarja 2021. 

V okviru izvedbe postopka ocenjevanja in ostalih zahtevanih postopkov je prijavljena 
organizacija Zdravstveni dom Ptuj prejela nad 500 točk in je bila skladno z distribucijsko 
pogodbo med  SPIRIT Slovenija in EFQM nagrajena z mednarodno priznanim certifikatom 
Prepoznani v odličnosti 5 zvezdic. 

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, je izjemnega pomena, saj 
predstavlja udejanjanje kriterijev modela odličnosti EFQM v Sloveniji in priznava dosežke teh 
organizacij v mednarodnem merilu. Slednje pomaga slovenskim podjetjem in drugim 
organizacijam pri prepoznavnosti in preboju na tuje trge ter odpira nove poslovne priložnosti. 
EFQM prejemnike teh certifikatov tudi uvrsti na svoj seznam odličnih organizacij, ter – v letu 
2017 uveden – EFQM globalni indeks odličnosti. Nagrajene organizacije lahko certifikat 3 leta 
uporabljajo v promocijske namene. Po odločitvi Odbora PRSPO je bil javni zavod Zdravstveni 
dom Ptuj prepoznan za zmagovalca in prejemnika Priznanja RS za poslovno odličnost v letu 
2020. 

Proces ocenjevanja PRSPO za leto 2020 se je zaključil s slovesnostjo, ki jo je SPIRIT Slovenija 
organizirala 10. marca 2021 v virtualni obliki. Svečani gostje in govorci so bili Borut Pahor, 
predsednik Republike Slovenije, Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik Odbora PRSPO, ki je tudi podelil 
priznanje, in dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. Po slavnostni podelitvi
certifikatov in priznanja je potekal tudi pester spremljevalni program, ki je na stol odličnosti 
povabil odlične goste: Oskar Kogoj, svetovno priznani in večkrat nagrajeni industrijski 
oblikovalec, umetnik, profesor, raziskovalec, Hatije Ismaili, dr. med., spec. ginekologije in 
porodništva, izbrana za Mojo zdravnico 2020, dr. Jure Knez, predsednik SBC – Kluba 
slovenskih podjetnikov, soustanovitelj in tehnični direktor podjetja Dewesoft, Mojca Leskovar, 
predsednica uprave Thermane Laško, prejemnica letošnjega priznanja Združenja manager 
Artemida. Svečana prireditev je objavljena na YouTube kanalu agencije SPIRIT Slovenija pod 
naslovom Ključ do odličnosti. V obdobju od 10.do 31. 3. 2021 si je prireditev ogledalo več kot 
1.500 gledalcev. 

Na podlagi sprememb Zakona o priznanju RS za poslovno odličnost (Ur. l. RS, št. 31/18) je bil s 
1. 1. 2019 formalno izveden prenos strokovnih in administrativnih nalog podeljevanja PRSPO iz 
MIRS na SPIRIT Slovenija. Poleg tega je agencija SPIRIT Slovenija s Strategijo poslovne 
odličnosti 2018-2030 prevzela zadolžitev za spodbujanje področja odličnosti v gospodarskem 
sektorju. Za gospodarski razvoj Slovenije in podporo odličnim gospodarskim organizacijam pa 
je potreben tudi odličen javni sektor, ki je v pristojnosti ministrstva za javno upravo. Tesno 
povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov javnega in gospodarskega sektorja je 
izrednega pomena. Na predpostavkah medsebojne povezanosti in enakomernem razvoju 
odličnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju, so bili določeni tudi kazalniki omenjene 
Strategije, ki nam nalaga, da bi jih morali do leta 2030 prepoznati vsaj 110. Praktično to pomeni, 
da bi morali v naslednjih 10 letih vsako leto prepoznati vsaj 8 poslovno odličnih organizacij. 

Odbor PRSPO je bil na kratko seznanjen s ključnimi ugotovitvami benchmarking analize, ki jo je 
agencija SPIRIT Slovenija izvedla v letu 2020. Izsledki analize kažejo, da so bili kazalniki v 
Strategiji zastavljeni preveč ambiciozno. Agencija je izvedla tudi analizo prepoznavnosti PRSPO 
in modela EFQM v gospodarstvu, ki je pokazala, da velika podjetja, ki so že izvajala postopek 
zunanjega ocenjevanja po modelu EFQM, tega ne nameravajo ponoviti, ker je prenaporno in jim 
vzame preveč resursov; majhna podjetja, ki bi jih model zanimal, pa nimajo kadra za to. 

Odbor PRSPO je na svoji seji januarja 2021 predsedniku Odbora PRSPO podal priporočilo za 
sklic posebne seje, na kateri se bo razpravljalo o pomenu in problematiki PRSPO v prihodnje.
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