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VAŠA POT V 
ORGANIZACIJSKO 
ODLIČNOST 

Odlične organizacije dosegajo in trajno  
ohranjajo izvrstne ravni delovanja, ki izpolnjujejo 
ali presegajo pričakovanja vseh njihovih 

déležnikov. 
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EFQM RAZVOJNA POT 
ORGANIZACIJ  
EFQM-ov program usposabljanja, ki bo podpiral vašo 
organizacijo na njeni poti in uveljavil kulturo odličnosti. 

Našššši prenovljeni in izboljššššani programi 
usposabljanja so koncentrirani okrog naššššega jedra 
in prilagojeni potrebam in priččččakovanjem dééééležžžžnikov 
organizacije. 

Na poti v odličnost imajo različni déležniki različna 
pričakovanja. Za potrebe usposabljanja so bili razviti in 
izboljšani trije EFQM tečaji za: 

• 
• 

voditelje, ki želijo voditi in spodbujati odličnost, 
vodstvene ekipe, ki želijo razumeti, oblikovati in 

upravljati odličnost, 
strokovnjake, ki potrebujejo orodja za 
načrtovanje, izboljševanje, merjenje in izvajanje 
internih samoocen. 

• 

Podrobneje si oglejte posamezne vsebine treningov in 
poiščite najustreznejšega za vas. 
 

Stopnja zadovoljstva 
udeležencev EFQM 
usposabljanj. 
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VODENJE VAŠE POTI V 
ODLIČNOST 

Zasnovan za vodje, ki želijo navdihovati, voditi, 

izpeljati in podpreti organizacijsko odliččččnost s ciljem  

ustvarjanja trajnostnih koristi izboljšav, ki bodo 

izpolnjevale ali presegale pričakovanja déležnikov. 

1-DNEVNO USPOSABLJANJE VODIJ 
ZA: 
• nadaljnje razvijanje njihovih voditeljskih 

veščin in kompetenc, 

• razumevanje, kako voditi in navdihovati 

pot v organizacijsko odličnost, 

• spoznavanje, zakaj so uspešne druge 

organizacije, 

• spoznavanje učinkovitih načinov, kako iz 

pridobljenega znanja iztržiti kar največ za 

vašo organizacijo. 

STRUKTURA TESTRUKTURA TESTRUKTURA TESTRUKTURA TEČČČČAJAAJAAJAAJA: 

Tečaj je oblikovan okrog petih praktičnih korakov, 

s katerimi želimo zagotoviti razvoj razmišljujočih 

vodij, ki se bodo uspešno spopadali z izzivi na poti 

k odličnosti. 

Vsebino bomo spoznali prek predstavitev, 
praktičnih in interaktivnih vaj ter pogovora z 
ostalimi udeleženci in trenerjem. 
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VODJE ZAGOTAVLJAJO, da s spremembami ustvarjene KORISTI izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja déležnikovVODJE določajo prioritete aktivnosti izboljšav in VODIJO SPREMEMBEVODJE RAZVIJAJO STRATEGIJE , da bi izpolnjevali ali presegali pričakovanja déležnikovVODJE uporabljajo (samo)ocenjevanje zaDOLOČANJE „SEDANJOSTI“VODJE uporabljajo pričakovanja déležnikov zaDOLOČANJE PRIHODNOSTI1

2

3

4
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1 –––– DOLOČČČČITE PRIHODNOST 

Kako sta povezana voditeljstvo in odličnost? Kako 

bi definirali odličnost? EFQM ima edinstven način 

definiranja odličnosti: miselni proces se začne pri 

déležnikih in … Določitev déležnikov in njihovih 

pričakovanj pomaga določiti prihodnost. 

5 –––– ZAGOTOVITE TRAJNOSTNE 
IZBOLJŠŠŠŠAVE 
Déležniki lahko občutijo rezultate sprememb. Kako 
preveriti, ali so bili cilji doseženi? 

2 –––– DOLOČČČČITE »»»»SEDANJOST«««« 

Kje smo danes? S katere točke začenjamo? Kako 

pridobiti sliko »sedanjosti«? Pri tej vaji boste 

preizkusili preprosto orodje za samoocenjevanje, 

ki temelji na 8 temeljnih načelih odličnosti, in vašo 

vlogo vodje. 

3 –––– RAZVIJTE STRATEGIJE 
Katere strategije so potrebne za doseganje 

pričakovanj déležnikov? Kako na osnovi vizije, 

poslanstva in vrednot določiti strategijo? 

4 –––– VODITE SPREMEMBE 

Spremembe se vedno zgodijo na operativni ravni. 

Tu bo poudarek na tem, kako preoblikovati 

strategije v aktivnosti, ki bodo omogočale 

spremembe. Vsebina se povezuje z 9 merili 

modela odličnosti EFQM in logiko ocenjevanja 

RADAR. 
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KAKO SE PRIJAVITI 
Usposabljanje Vodenje vašega potovanja v 
odličnost se izvaja v prostorih SIQ, za zaključene 
skupine pa se lahko organizira tudi v prostorih 
organizacije. 

 
NAČČČČIN PRIJAVE 

Prijavite se lahko elektronsko na  

seminarji@siq.si ali prek telefona na    

01 56097 20. 
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OBLIKOVANJE VAŠE POTI 
V ODLIČNOST 

Zasnovan za vodstvene ekipe organizacij, čigar 

naloga je razumevanje, oblikovanje in upravljanje 
učinkovite poti organizacije v trajnostno organizacijsko 

odličnost. 

2-DNEVNO USPOSABLJANJE 
MANAGERJEV ZA: 

• razumevanje odličnosti in načinov napredka na 

poti k odličnosti, 

• grajenje poti na osebnih in operativnih 

izkušnjah, 

• razumevanje vrednosti in obstoječih načinov 

samoocenjevanja, 

• razumevanje načinov načrtovanja, določanja 

prednostnih nalog, upravljanja sprememb ter 

uveljavljanja/začenjanja aktivnosti, 

• podpiranje vodij na poti v odličnost. 

STRUKTURA TEČČČČAJA: 

Tečaj je strukturiran okrog osem praktičnih 

korakov, ki jih boste spoznali v dveh dneh. S temi 

koraki želimo zagotoviti razvoj vodij, ki bodo 

zmožni razumeti in ustvarjati uspešno pot k 

odličnosti. 

Vsebino bomo analizirali prek predstavitev, 
praktičnih in interaktivnih vaj ter pogovora z 
ostalimi udeleženci in trenerjem. 

1
• Kaj je odličnost in

EFQM definicija

2
• Načrtovanje poti in

razumevanje

pričakovanj déležnikov

3
• Management

sprememb

4
• Enostavno planiranje in

management projektov

5
• Pristop

samoocenjevanja: kaj,

kako, pregled možnosti

6
• Določanje prioritet

izboljšav

7
• Vloga vodij in vaša

podpora kot managerja

8
• Vrednost modela

odličnosti EFQM in

RADAR

1. dan 2. dan
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1 - KAJ JE ODLIČČČČNOST 
Kako bi opredelili odličnost? Kako odličnost 

definira EFQM? Zasnujte vašo definicijo odličnosti. 

7 - VLOGA VODIJ 
Kako lahko kot manager podpirate svojega vodjo 

pri vključevanju v projekte izboljšav in zagotavljate 

njihovo sodelovanje? 

2 - NAČČČČRTOVANJE POTI 
Začetek poti je razumevanje tega, kje ste danes in 

kam želite iti. Ključno je razumevanje, kaj za vašo 

organizacijo pomenijo deležniki in kakšna so 

njihova pričakovanja. 

8 - VREDNOST EFQM 
Pregled modela odličnosti EFQM in logike RADAR. 

3 - PRISTOPI SAMOOCENJEVANJA 
Kako bomo začeli? Kaj je samoocenjevanje? 

Kakšne so možnosti in razpoložljiva orodja? 

4 - DOLOČČČČANJE PRIORITET IZBOLJŠŠŠŠAV 
Kaj želimo narediti najprej? Kako prepoznati in 

izbrati 2-3 pomembne izboljšave? 

5 - MANAGEMENT IZBOLJŠŠŠŠAV 
Kakšne priložnosti za izboljšave imamo? Kaj 

vključujejo? 

6 - ENOSTAVNO VODENJE PROJEKTOV 
Kaj je projekt? Raziščite preproste načine za 

management projekta izboljšav. 
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KAKO SE PRIJAVITI 

Usposabljanje Oblikovanje vaše poti v odličnost se 

izvaja v prostorih SIQ, za zaključene skupine pa se 

lahko organizira tudi v prostorih organizacije. 

 
NAČČČČIN PRIJAVE 

Za prijavo pišite na seminarji@siq.si, ali nas 

pokličite na 01 560 97 20. 
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USPOSABLJANE 
NOTRANJIH 
OCENJEVALCEV 

Usposabljanje 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. 

3-DNEVNO USPOSABLJANJE ZA 
RAZUMEVANJE: 
• načinov zbiranja informacij in podatkov za 

razumevanje trenutnih razmer, 

• različnih možnosti za samoocenjevanje, 

pomembnost in koristi notranjega ocenjevanja, 

• modela odličnosti EFQM s poudarkom na 

merilih in orodju za ocenjevanje RADAR, 

• načinov določanja prioritet priložnosti za 

izboljšave in ukrepanja, 

• načinov načrtovanja in upravljanja projektov 

sprememb. 

STRUKTURA TEČČČČAJA: 

Tečaj je oblikovan okrog petih praktičnih korakov, 

ki jih boste spoznali v treh dneh. S temi koraki 

želimo zagotoviti razvoj strokovnjakov, ki bodo 

imeli spretnosti in znanja, potrebna za določitev 

najprimernejše EFQM metode za ocenjevanje 

njihove organizacije. 

V okviru tečaja boste delali z izbranimi deli meril, 
izboljšali poznavanje RADAR-ja, razvili veščine, 
potrebne za delo v ocenjevalni skupini, iskali 
dokaze za pojasnitev vaših prednosti in področij za 
razjasnitev ter načrtovali naslednje korake za 
dokončanje vaše samoocenitve. 

Pred tečajem

• Zbiranje 

podatkov in 

priprava

1. dan

• Model 

odličnosti 

EFQM

• Temeljna 

načela 

odličnosti

• Merila

• RADAR

2. dan

• Vrednost in 

različne 

možnosti 

notranjega 

ocenjevanja

3. dan

• Načrtovanje 

in vodenje 

notranjega 

ocenjevanja

• Določanje

prioritet in

načrtovanje

izboljšav
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1 - ZBIRANJE PODATKOV IN PRIPRAVA 
Pred obiskom tečaja pripraviti kratek opis vašega 

poslovnega okolja, aktivnosti, povezanih z vsemi 

dejavniki, ter nekatere podatke/rezultate o 

uspešnosti teh aktivnosti. 

2 - MODEL ODLIČČČČNOSTI EFQM 
Pridobiti jasno razumevanje 3 komponent: 

temeljnih načel odličnosti, meril in logike RADAR, 

kot tudi njihovo medsebojno povezanost in 

dinamiko modela. 

3 - MOŽŽŽŽNOSTI SAMOOCENJEVANJA 
Podrobno raziskati nekatera orodja 

samoocenjevanja, vključno s praktičnimi vajami, 

npr. hitri pregled, EFQM matrika odličnosti, 

simulacija obiska organizacije. 

4 - NAČČČČRTOVANJE IN VODENJE  
SAMOOCENJEVANJA 
Odkriti korake, potrebne za organizacijo vaše 

notranje ocene, npr. oblikovanje skupine, pripravo 

poročila, ... 

5 - DOLOČČČČANJE PRIORITET IZBOLJŠŠŠŠAV 
Kako določiti ključna področja za izboljšave, 

prioritet, jih opisati in pripraviti načrt aktivnosti. 
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KAKO SE PRIJAVITI 

Usposabljanje notranjih ocenjevalcev se izvaja 

izključno v prostorih vaše organizacije. 

 
NAČČČČIN PRIJAVE 

Za izvedbo usposabljanja notranjih 

ocenjevalcev v vaši organizaciji nam, prosimo, 

pišite na seminarji@siq.si ali nas pokličite na 

01 560 97 20. Posredovali vam bomo 

podrobnejšo ponudbo. 

 

 



DODAJANJE 
VREDNOSTI 
VAŠI 
MANAGERSKI 
KARIERI … 

"... To je bila popolna preobrazba 

pogleda na organizacije in poglobljena 

perspektiva v ocenjevanje organizacije, ki 

si prizadeva doseči poslovno odličnost." 

Six Financial Ltd. 

 



RAZVOJNA POT 
EFQM 
OCENJEVALCEV 
Si želite postati EFQM ocenjevalec in se pridružiti 
mreži svetovnega razreda ocenjevalcev? 

EFQM PREDLAGA DVA TEČČČČAJA, S KATERIMA SE 
BOSTE USPOSOBILI ZA EFQM OCENJAVALCA 

Usposabljanje ocenjevalcev EFQM (EFQM Assessor Training) 
je 2-dnevni opravil/ni opravil tečaj, ki vam bo omogočil razviti 
bistvene veščine ocenjevanja z uporabo modela odličnosti 
EFQM, da bi postali EFQM ocenjevalec. 

Usposabljanje kvalificiranih ocenjevalcev (Qualified Assessor 
Training) je intenzivni 3-dnevni opravil/ni opravil tečaj, 
osredotočen na praktično uporabo kompetenc ocenjevalca 
in namenjen nadaljnjemu razvoju razumevanja konteksta 
organizacije in strateških prednostnih nalog. 

Več informacij najdete na www.efqm.org. 

11 

 

 

Osnovno
usposabljanje 
ocenjevalcev

Usposabljanje 
ocenjevalcev
EFQM

Usposabljanje 
kvalificiranih 
ocenjevalcev



EFQM 

Avenue des Olympiades 

2 1140  Brussels, 

Belgium 

Tel  +32 (2) 775 35 10 

Fax +32 (2) 775 35 35 

www.efqm.org 

SIQ Ljubljana 

Tržašla cesta 2 

1000  Ljubljana, Slovenija 

Tel  01 56 09 720 

www.siq.si 

 

 

 
 


