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NAMESTO UVODA 
Z novo verzijo modela poslovne odličnosti EFQM 2020 je celoten postopek 
priprave menedžerskega poročila (vloge na javni razpis) in načina ocenjevanja v 
postopku PRSPO prešel na digitalen način. V ta namen je EFQM lansiral 
ocenjevalno platformo (aplikacijo) AssessBase, ki se uporablja tudi v postopku 
za PRSPO. Organizacija, ki se bo prijavila na javni razpis in izkazala namero za 
sodelovanje, bo dobila (brezplačen) dostop do ocenjevalne platforme, v katero 
bo vnesla svoje menedžersko poročilo (vlogo na javni razpis). 

Ocenjevalna platforma je v slovenščini in za prijavitelje (v primerjavi s pripravo 
vloge v preteklosti, ki je bila v fizični obliki) poenostavlja pripravo in oddajo 
menedžerskega poročila. 

POMEMBNO: V tem dokumentu so na voljo navodila za uporabo vseh treh 
orodij za analizo in ocenitev odličnosti organizacij in sicer Vprašalnik, Poslovna 
matrika in Napredna poslovna matrika, ki se za prepoznavanje zrelosti s 
pomočjo samoocenitve uporabljajo tudi znotraj organizacij, torej izven 
postopka PRSPO. Vendar pa ste prijavitelji na javni razpis dolžni uporabiti 
najzahtevnejšo obliko, to je Napredna poslovna matrika (strani 21 do 34).  
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Ocenjevalna platforma EFQM AssesBase 
Navodila za uporabo 

 
Spletna platforma AssessBase deluje v brskalnikih Google Chrome, Firefox ali Safari in 
najnovejši različici Microsoft Edge. Ne uporabljajte starejše različice Microsoft Edge ali 
Internet Explorer. 
 

1 – Uporabniški profil 
 
USTVARITE UPORABNIŠKI PROFIL 
 Pojdite na  https://assessbase.digitalefqm.com 
 Kliknite na USTVARI RAČUN in izpolnite obrazec 
 
 Ime 
 Priimek 
 E-pošta – upoštevajte, da je e-

naslov občutljiv na velike in male 
črke 

 Geslo – upoštevajte, da mora geslo 
vsebovati velike črke, številko in 
simbol   

 Vrsta organizacije – prosim izberite: 
o Partner (EFQM) 
o Član (EFQM) 
o Nečlan (EFQM) 

 Ime organizacije 
 Država 
 
Upoštevajte, da so vsa polja obvezna 
(označena z *) 
 
 Kliknite na USTVARI RAČUN  

 
 
 Nato boste pozvani, da vnesete verifikacijsko številko, ki ste jo prejeli po e-pošti. Ne uporabite 

načina kopiraj/prenesi (angl. copy/paste), ampak 6-mestno številko vnesite. 
 Kliknite POTRDI da dokončate ustvarjanje računa. 
 V primeru, da verifikacijske kode po e-pošti ne prejmete: 

o Preverite neželeno e-pošto (odvisno od vaših varnostnih nastavitev bo e-pošta morda 
končala tam); 

o Uporabite možnost PONOVNO POŠLJI KODO. 
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 Vaš račun je potrebno še potrditi in dodeliti ustrezni skupini. 
 

 
 

2 – Upravljanje uporabnikov / skupin 
 
Skupina:  sestavljajo jo vsi uporabniki znotraj ene organizacije, ki imajo dostop do AssessBase in 
ki potrebujejo dostop do platforme za dokončanje vnosa menedžerskega poročila.   
 
Uporabnik lahko ima v bazi 2 vlogi. Kot: 

- Skrbnik 
- Član. 

 
Uporabnik lahko kot član skupine deluje tako v vlogi pripravljavca menedžerskega poročila kot 
ocenjevalca. 
 
Skrbnik skupine poleg tega, kar delajo člani skupine, lahko tudi: 

- Povabi zaposlene iz organizacije, da se registrirajo v AssessBase in potrdi njihov profil v 
skupini kot član;  

- Ustvari ocenitev z uporabo ustreznega orodja; 
- Uporabnikom dodeli vlogo pripravljavca ali ocenjevalca (v primeru notranje ocenitve). 
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Kot skrbnik v svoji skupini imate v vaši bazi dostop do razdelka SKRBNIK.  Povezava je v vrhnji 
menijski vrstici.  V tem razdelku za skrbnike boste našli: 

- Seznam organizacij v ocenjevalni bazi: 

 

- Seznam skupin in pripadajočih organizacij ter povezavo, ki jo pošljete ljudem v vaši 
skupini, da se lahko registrirajo in samodejno dodelijo vaši skupini: 

 

- Seznam vaših ocenitev, ki so prikazane po statusih (v teku, poslano oz. oddano 
menedžersko poročilo, zaključeno): 

 

- Seznam vseh uporabnikov: 
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- Čakajoči uporabniki: seznam uporabnikov, ki so se prijavili v eno vaših skupino in jih 
morate potrditi: 

 

Kot skrbnik v skupini lahko urejate uporabniški profil osebe in jo po potrebi določite za drugega 
skrbnika ali le člana skupine.  V ta namen kliknite zeleni svinčnik v vrstici uporabnika v stolpcu 
UREDI (angl. EDIT).  Uporabnika lahko tudi izbrišete s klikom na ikono za brisanje v zadnjem 
stolpcu IZBRIŠI (angl. DELETE) (za izbris je v prikazanem polju potrebna potrditev). 

 

  



Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
Navodilo za uporabo ocenjevalne platforme EFQM AssessBase 

 

stran 8 od 34 

3 – Ocenjevalna orodja 
AssessBase ponuja tri orodja, ki si sledijo po stopnji zahtevnosti in se uporabljajo glede na zrelost 
organizacije. V postopku za PRSPO se uporablja Napredna poslovna matrika. 
 
Ocenitev z izbranim orodjem lahko ustvari le uporabnik s pravicami skrbnika. 
 

 
VPRAŠALNIK 
 
Preprosta samoocenitev z 
uporabo enostavnega 
vprašalnika, ki radovednim, manj 
zrelim organizacijam pomaga 
prepoznati trenutni položaj in 
določiti potencialne priložnosti 
za izboljšave. 
 
 
 
 
 
EFQM stopnja zrelosti in 
certifikat: 
VALIDATED BY EFQM 

POSLOVNA MATRIKA 
 
To orodje omogoča natančnejšo 
oceno po merilih modela EFQM 
in elementih RADAR. Z uporabo 
tega orodja lahko organizacija 
podrobneje razume uspešnost 
svojega delovanja. 
 
 
 
 
 
EFQM stopnja zrelosti in 
certifikat: 
QUALIFIED BY EFQM 

NAPREDNA POSLOVNA 
MATRIKA 
 
To orodje omogoča celovito 
oceno po vseh delih meril 
Modela EFQM in z njimi 
povezanih usmerjevalnih točk ter 
po vseh atributih RADAR. Z 
uporabo tega orodja lahko 
organizacija ustvari podrobno 
izhodiščno oceno uspešnosti 
svojega delovanja in ugotovi, kje 
so že odlični in kje so priložnosti 
za izboljšave. 
 
EFQM stopnja zrelosti in 
certifikat: 
RECOGNISED BY EFQM 
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VPRAŠALNIK 
 
Vprašalnik omogoča preprosto samoocenitev, ki radovednim, manj zrelim organizacijam 
pomaga prepoznati trenutni položaj in določiti potencialne priložnosti za izboljšave. 
 
Nov vprašalnik lahko odpre skrbnik skupine v bazi in uporabnike iz svoje organizacije / skupine 
povabi k sodelovanju.  Vprašalnik lahko kot enkratno hitro oceno brezplačno uporabljajo tudi 
neregistrirani uporabniki (je brezplačen za vse, potrebna je le registracija).   
 
 Ustvarite novo ocenitev – kliknite na ZAČNITE 
 Vnesite ime in kliknite USTVARITE VPRAŠALNIK 
 Skrbnik lahko sodelavce dodeli k izpolnjevanju vprašalnika: 

o Sodelavci morajo biti registrirani v AssessBase 
o Sodelavci morajo biti dodeljeni v skupino organizacije. 

 
 
Za izpolnjevanje vprašalnika morajo biti uporabniki določeni kot pripravljavci. To velja za vse 
člane skupine, tudi skrbnika oziroma skrbnike. 
 
Vprašalnik je razdeljen v tri dele: 

- Usmeritev 
- Izvedba 
- Rezultati. 

V vsakem delu boste našli utemeljitev, vprašanja, področje ocenjevanja ter polje za informacije, ki 
utemeljujejo vaše ocene. 
 
Povabilo skrbnika uporabnikom k ocenjevanju pomeni, da: 

- Vsak pripravljavec izpolni prazen vprašalnik; 
- Skrbnik bo videl zbrane rezultate v razdelku Poročila o ocenitvi s povprečnimi ocenami in 

vse utemeljitve točkovanja s prikazanimi imeni ocenjevalcev. 
 
Skupna povprečna ocena se izračuna avtomatsko. Če vprašalnik istočasno izpolnjuje več oseb, bo 
skupna ocena povprečje vseh ocen.  
 
Na koncu vsakega dela lahko pripravljavec vnese informacije, ki utemeljujejo njegove ocene. 
Vpisana vsebina se shranjuje samodejno.   
 
Na koncu vprašalnika je gumb ZAKLJUČITE VPRAŠALNIK: 
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KONČNO POROČILO 
Končno poročilo vsebuje graf s povprečnimi ocenami za usmeritev, izvedbo in rezultate.  S klikom 
na ustrezno vrstico grafikona se za Usmeritev / Izvedba / Rezultati prikažejo ocene po 
posameznih vprašanjih. 
 
Ocene za stebre in posamezna vprašanja so prikazane v odstotkih. Skupno uteženo število točk 
se v skladu z ocenjevalno matriko Modela EFQM izračuna do največ 100 točk, pri čemer je za 
Usmeritev na voljo 20 točk, za Izvedbo in Rezultate pa po največ 40 točk. 
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Utemeljitve ocen so za vsakega od stebrov prikazane pod grafikonom na poročilu o ocenitvi.  
Skrbnik bo videl vse odgovore, označene z imenom uporabnika. 
 
Primer utemeljitev ocen: 
 

 
 
Poročilo lahko natisnete s klikom na NATISNI POROČILO.  



Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
Navodilo za uporabo ocenjevalne platforme EFQM AssessBase 

 

stran 13 od 34 

POSLOVNA MATRIKA  
To orodje omogoča natančnejšo oceno po merilih modela EFQM in elementih RADAR. Z 
uporabo tega orodja lahko organizacija podrobneje razume uspešnost svojega delovanja. 

 Začnite ocenitev s poslovno matriko  
 Vnesite naziv ocenitve in kliknite  na ustrezno vrsto ocenitve (notranja / zunanja ocenitev) 
 Določite pripravljavce in ocenjevalce 

o Pripravljavci so osebe v organizaciji, ki bodo vnašale informacije in podatke na ravni 
meril; 

o Ocenjevalci so osebe iz organizacije v primeru notranje ocenitve oziroma zunanje 
osebe v primeru prijave na ocenjevanje v okviru EFQM. 

 

 
 
 KOT PRIPRAVLJAVEC  
Skrbnik vam bo dodelil vlogo pripravljavca s pomočjo poslovne matrike. Za vstop v ocenitev 
kliknite na naziv ocenitve. 
 
Ocenitev je razdeljena na naslednje dele: 
 
1. KLJUČNE INFORMACIJE 
Ta del vsebuje šest polj, v katera pripravljavci vnesejo splošne predstavitvene informacije o svoji 
organizaciji. Prav tako lahko prilagajo dokumente. Vsebina se samodejno shranjuje.   
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S klikom na VEČ INFORMACIJ se pri posamezni vsebini prikažejo navodila, kaj vse lahko ta 
vsebina vključuje. 
 

 
 
2. MERILA MODELA 
Na dnu zaslona s ključnimi informacijami so po posameznih stebrih prikazana merila modela 
EFQM. Za vstop v želeno merilo kliknite nanj. 
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Prvi prikaz je pregled merila z utemeljitvijo. 
 
 S klikom na VNESITE {IME MERILA} vstopite v ocenitev. 
 Priložena podporna dokumentacija bo na zaslonu prikazana desno zgoraj.  

 

 
 
3. MERILA ZA USMERITEV IN IZVEDBO 
Kot pripravljavec imate dostop do zgornjega dela vsebine, medtem ko je spodnji del namenjen 
ocenjevalcem. 
 Za vsak pristop na ravni dela merila izpolnite naslednja polja.   

o Kaj delamo (Pristop) 
o Kako delamo (Uvedba in razširjanje)  
o Kako in kdaj to pregledujemo (Ocenjevanje in izpopolnjevanje) 
o Kako to prikažemo (Dokazila) 
o Lastnik 
o EFQM povezave  Izberite eno ali več meril, ki se prav tako nanašajo na ta pristop. 

 Vsi vnosi se samodejno shranijo. 
 Ko začnete izpolnjevati vrstico, se samodejno odpre nova. 
 V zgornjem desnem kotu najdete priloženo podporno dokumentacijo.  Po potrebi lahko 

naložite dodatne dokumente. 
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S klikom na VODILO na desni strani naziva merila se odprejo dobre prakse izjemnih organizacij. 

 
 
4. MERILA REZULTATOV 
Del za rezultate je zelo podoben drugima dvema stebroma.  Glavna razlika je v vhodih, ki jih 
zagotovijo pripravljavci : 
 Naziv kazalnika 
 Opis kazalnika 
 Dodaj sliko – možnost nalaganja slik, grafov, preglednic in drugih grafičnih prikazov 

kazalnikov 
 Lastnik 
 EFQM povezave  Izberite eno ali več meril, ki se prav tako nanašajo na ta kazalnik. 
 

 
 
Opomba: 

S klikom na znak , ki se nahaja ob vsakem vnosnem polju, se odpre večje vnosno polje, kar 
vam olajša vnos besedila.  
 
ZAKLJUČEK VNOSA 
S klikom na ZAKLJUČITE OCENITEV boste zaključili vnose in svojo vlogo pripravljavca. Od tega 
trenutka dalje bodo vsi vnosi dostopni samo za branje. 
 
Zunanje ocenitve 
Spirit Slovenija bo vključenim ocenjevalcem dodelil dostope do vaše ocenitve. 
 
Notranje ocenitve 
Skrbnik v organizaciji bo ustreznim članom skupine dodelil vlogo ocenjevalcev. 
Ocenjevalci morajo biti registrirani v platformi.  
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 KOT OCENJEVALEC  
Skrbnik vam bo dodelil vlogo ocenjevalca s pomočjo poslovne matrike. Za vstop v ocenitev 
kliknite na naziv ocenitve. 
 
Ocenjevalci lahko vsebino meril zgolj pregledujete in berete, ne morete je ne spreminjati ne 
dodajati novih dokumentov. 
 
Kot ocenjevalec lahko nato dodate: 
 Prednosti 
 Priložnosti za izboljšave 
 Dobre prakse. 
 
Ob vnosu v posamezno polje se samodejno odpre nova vrstica.  Vsebino lahko tudi kasneje 
uredite in posodobitve shranite. 
 

 
 

Ocenjevanje s pomočjo RADAR matrike upošteva omejitve glede na oceno utemeljenosti 
pristopov pri usmeritvi in izvedbi ter oceno obsega in relevantnosti pri rezultatih.  
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Ocenjevanje: USMERITEV in IZVEDBA 

 
 
Oceno vnesete tako, da drsnik  preprosto premaknete v desno do želene ravni.  Skupna ocena 
se izračuna samodejno kot povprečje ocen vseh elementov ob upoštevanju omejitev glede na 
oceno utemeljenosti pristopov pri usmeritvi in izvedbi ter oceno obsega in relevantnosti pri 
rezultatih. 
 
Ocenjevanje: REZULTATI 
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POROČILO O OCENITVI 

Poročilo o ocenitvi ima več delov. 

OCENA 

Grafični prikaz rezultatov se samodejno kreira na osnovi ocen meril, ki so jih vnesli ocenjevalci. 
Skupna ocena je samodejno izračunano povprečje vseh rezultatov. Pri tem se skladno z 
metodologijo ocenjevanja RADAR upošteva ponderiranje meril ter maksimalno možno število 
točk 300. 
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USMERITEV – IZVEDBA – REZULTATI 

V nadaljevanju so prikazane vsebinske ugotovitve ocenjevalcev in sicer: 

 splošen povzetek za vsakega od treh delov / stebrov ter 
 za vsako merilo podrobne informacije o ugotovljenih prednostih, priložnostih za izboljšave in 

dobrih praksah. 
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NAPREDNA POSLOVNA MATRIKA 
To orodje omogoča celovito oceno po vseh delih meril Modela EFQM in z njimi povezanih 
usmerjevalnih točk ter po vseh atributih RADAR. Z uporabo tega orodja lahko organizacija ustvari 
podrobno izhodiščno oceno uspešnosti svojega delovanja in ugotovi, kje so že odlični in kje so 
priložnosti za izboljšave. 

 Začnite ocenitev z napredno poslovno matriko; 
 Vnesite naziv ocenitve in izberite ustrezno vrsto ocenitve (notranja / zunanja ocenitev); 
 Določite pripravljavce. Pripravljavci so osebe v organizaciji, ki bodo v menedžersko poročilo 

vnašale informacije in podatke na ravni delov meril. 
 Določite ocenjevalce. Ocenjevalci so za to usposobljeni strokovnjaki, ki na osnovi 

menedžerskega poročila in dodatnih pridobljenih informacij v organizaciji ocenijo doseženo 
raven odličnosti organizacije.  

o V primeru zunanjih ocenitev v okviru PRSPO ocenjevalce določi skrbnik Spirit 
Slovenija. 

o V primeru notranjih ocenitev ocenjevalce določa skrbnik organizacije.  
 
 KOT PRIPRAVLJAVEC 
Skrbnik vam bo dodelil vlogo pripravljavca s pomočjo poslovne matrike. Za vstop v ocenitev 
kliknite na naziv ocenitve. 
Pomembno: V okviru postopka PRSPO bo ocenitev za prijavitelja odprl skrbnik v Spirit 
Slovenija in predstavniku prijavitelja dodelil vlogo internega skrbnika za čas priprave 
menedžerskega dokumenta. Naziv ocenitve bo »PRSPO leto Naziv organizacije«. 
  
Ocenitev je razdeljena na naslednje dele: 
 
1. KLJUČNE INFORMACIJE 
Ta del vsebuje pet polj, v katera pripravljavci vnesejo splošne predstavitvene informacije o svoji 
organizaciji. Prav tako lahko prilagajo dokumente. Vsebina se samodejno shranjuje. 
 
Velikost priloženih dokumentov je omejena na 5 MB/datoteko. Omejeno je tudi število datotek, 
ki jih je možno priložiti ključnim informacijam in sicer na 15. Ko dosežete dovoljeno število 
naloženih datotek, bo gumb za nalaganje datotek odstranjen. 
 
Omejena je tudi dolžina teksta v besedilnih poljih, pri ključnih informacijah na največ 1000 besed 
(kar je približno 2 strani teksta). Pod besedilnim oknom je števec besed, ki se ob doseženi omejitvi 
števila obarva rdeče.  V primeru kopiranja/lepljenja (angl. copy/paste) besedila se besedilo, ki 
presega omejitev, ne bo samodejno izbrisalo. Števec besed bo obarvan rdeče in naloga 
pripravljavca vsebine je, da dolžino teksta prilagodi omejitvi. 
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Primer ključnih informacij: 

 
 
S klikom na VEČ INFORMACIJ se pri posamezni vsebini prikažejo navodila, kaj vse lahko ta 
vsebina vključuje. 
 

 
 
2. MERILA IN DELI MERIL 
Na dnu zaslona s ključnimi informacijami so prikazana merila in pod njimi ustrezni deli meril 
modela EFQM. Za vstop in krmiljenje med merili in deli meril kliknite na želeno merilo oziroma 
del merila. 
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Prvi prikaz je pregled merila z utemeljitvijo. 
 
 S klikom na VNESITE {IME MERILA} vstopite v ocenitev na ravni dela merila. 
 Priložena podporna dokumentacija bo na zaslonu prikazana desno zgoraj.  

 

 
Povzetek merila je prav tako kot ključne informacije omejen na največ 1000 besed, povzetku 
merila pa je možno priložiti še največ 5 dokumentov.  
 
3. DELI MERIL ZA USMERITEV IN IZVEDBO 
Kot pripravljavec imate dostop do zgornjega dela vsebine, medtem ko je spodnji del namenjen 
ocenjevalcem. 
 Za vsak pristop na ravni dela merila izpolnite naslednja polja.   

o Kaj delamo (Pristop) 
o Kako delamo (Uvedba in razširjanje)  
o Kako in kdaj to pregledujemo (Ocenjevanje in izpopolnjevanje) 
o Kako to prikažemo (Dokazila) 
o Lastnik 
o EFQM povezave  Izberite eno ali več meril, ki se prav tako nanašajo na ta pristop. 

 Vsi vnosi se samodejno shranijo. 
 Ko začnete izpolnjevati opisno polje, se samodejno odpre nov element za vnos. 
 Da bi se resnično osredotočali na ključne pristope, je število pristopov oziroma elementov 

omejeno na največ 6. Ko je omejitev dosežena, se nov element za vnos ne odpre. Obseg 
teksta v vnosnih poljih je omejen na največ 100 besed. 

 V zgornjem desnem kotu najdete priloženo podporno dokumentacijo.  Po potrebi lahko 
naložite dodatne dokumente. Možno je priložiti največ 3 datoteke (obsega največ 5 
MB/datoteko). 
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Primer opisa pristopov: 

 
 
4. DELI MERIL ZA REZULTATE 
Del za rezultate je zelo podoben drugima dvema stebroma.  Glavna razlika je v vhodih, ki jih 
zagotovijo pripravljavci : 
 Naziv kazalnika 
 Opis kazalnika 
 Dodaj sliko – možnost nalaganja slik, grafov, preglednic in drugih grafičnih prikazov 

kazalnikov 
 Lastnik 
 EFQM povezave  Izberite eno ali več delov meril, ki se prav tako nanašajo na ta kazalnik. 
 
V merilu 6 je število kazalnikov omejeno na največ 15 ključnih kazalnikov/elementov na 
posamezen del merila. V merilu 7 je število kazalnikov omejeno na največ 40 ključnih 
kazalnikov/elementov. 
 
Obseg teksta v besedilnih poljih opisa kazalnikov je podobno kot pri opisu pristopov v merilih za 
usmeritev in izvedbo omejen na največ 100 besed. 
 
Podobno je omejeno tudi možno število priloženih datotek na največ 3 datoteke.   
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Primer opisa rezultatov: 

 
 
Opomba: 

S klikom na znak , ki se nahaja ob vsakem vnosnem polju, se odpre večje vnosno polje, kar 
vam olajša vnos besedila.  
 
 
ZAKLJUČEK VNOSA 
S klikom na ZAKLJUČITE OCENITEV boste zaključili vnose in svojo vlogo pripravljavca 
menedžerskega poročila. Od tega trenutka dalje bo menedžersko poročilo dostopno samo za 
branje. 
 
Zunanje ocenitve 
V okviru postopka PRSPO skrbnik v organizaciji po zaključku vnosa menedžerskega 
poročila o tem obvesti skrbnika v Spirit Slovenija. Za bo nato ocenjevalcem, članom 
ocenjevalne skupine, dodelil dostope do vaše ocenitve. 
 
Notranje ocenitve 
Skrbnik v organizaciji bo ustreznim članom skupine dodelil vlogo ocenjevalcev. Tudi ocenjevalci 
morajo biti predhodno registrirani v platformi.  
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 KOT OCENJEVALEC   
Skrbnik znotraj organizacije v primeru samoocenitve oziroma skrbnik Spirit Slovenija v okviru 
PRSPO vam bo dodelil vlogo ocenjevalca s pomočjo napredne poslovne matrike. Za vstop v 
ocenitev kliknite na naziv ocenitve. 
 
Ocenjevalci lahko vsebino meril in delov meril zgolj pregledujete in berete, ne morete je ne 
spreminjati ne dodajati novih dokumentov. 
 
Kot ocenjevalec lahko nato dodate: 
 Prednosti 
 Priložnosti za izboljšave 
 Dobre prakse. 
 
Ob vnosu v posamezno polje se samodejno odpre nova vrstica.  Vsebino lahko tudi kasneje 
uredite in posodobitve shranite. 
 
Primer ugotovljenih prednosti in priložnosti za izboljšave: 

 
 

 

Ocenjevanje s pomočjo RADAR matrike upošteva omejitve glede na oceno utemeljenosti 
pristopov pri usmeritvi in izvedbi ter oceno obsega in relevantnosti pri rezultatih.  
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Ocenjevanje: 

 
 
Oceno vnesete tako, da drsnik  preprosto premaknete v desno do želene ravni.  Skupna ocena 
se izračuna samodejno kot povprečje ocen vseh elementov ob upoštevanju omejitev glede na 
oceno utemeljenosti pristopov pri usmeritvi in izvedbi ter oceno obsega in relevantnosti pri 
rezultatih. 
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POROČILO O OCENITVI 

Poročilo o ocenitvi ima več delov. 

OCENA 

Grafični prikaz rezultatov se samodejno kreira na osnovi ocen meril, ki so jih vnesli ocenjevalci. 
Skupna ocena je samodejno izračunano povprečje vseh rezultatov. 

Primer prikaza rezultatov ocenitve: 

 

- S klikom na merilo se prikažejo ocene po posameznih delih meril. 
- S klikom na znak “>” na koncu dela merila si lahko ogledate vsebinske ugotovitve in 

podrobno oceno po RADAR matriki. 

USMERITEV – IZVEDBA – REZULTATI 

Podrobno poročilo prikazuje ugotovljene prednosti, priložnosti za izboljšave in dobre prakse, ki 
se iz vnosov ocenjevalcev generirajo avtomatsko. 

Za vsakega od treh delov oziroma stebrov ocenjevalci vnesejo tudi splošen povzetek, ki se 
samodejno shrani. 
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Primer izpisa ugotovljenih prednosti: 

 

 

V postopku PRSPO (ali pri zunanjem ocenjevanju) bodo uporabniki na strani s poročilom 
našli tudi PPT predlogi za (1) povzetek ocenitve in za (2) predstavitev, ki jo ocenjevalci 
uporabijo na zaključnem sestanku. 

 

Ko je poročilo o ocenitvi z vsemu vsebinskimi ugotovitvami in ocenami dokončano, ga je 
treba zaključiti. 

V primeru notranje ocenitve bo organizaciji poročilo o ocenitvi dosegljivo takoj. 

V postopku PRSPO bo končno poročilo o ocenitvi na voljo šele, ko bo njegovo vsebino in 
ocene potrdila razsodniška skupina PRSPO. 
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NAMENSKE IN PODROČNE LEČE (angl. Lens) 
Na voljo je tudi vrsta namenskih diagnostičnih orodij za ocenitev posameznih tem oziroma 
področij. Za vsako lečo sta na voljo 2 orodji: 
 
 Vprašalnik – preprosta ocenitev, ki temelji na vodilnih načelih, ki so oblikovala nov Model 

EFQM. Radovednim, manj zrelim organizacijam pomaga prepoznati trenutni položaj in 
določiti potencialne priložnosti za izboljšave glede obravnavane teme ali področja. 

o Orodje za vprašalnike deluje enako kot glavni vprašalnik, ki temelji na celotnem 
modelu EFQM, zato glejte zgornja navodila za vprašalnik. 

 Diagnostično orodje – poglobljena obravnava organizacije glede na izbrano temo oziroma 
področje z uporabo Modela EFQM.  Ustvari podrobno izhodiščno refleksijo o uspešnosti 
delovanja organizacije z vidika vključenosti in integracije obravnavane teme oziroma 
področja. 

o Diagnostično orodje deluje enako kot napredna poslovna matrika z uporabo 
celotnega modela EFQM - glejte zgornja navodila za napredno poslovno matriko. 

 
Trenutno so uporabnikom na voljo orodja za naslednje leče (orodja še niso prevedena v 
slovenščino): 
 
Leča Tema / Področje Vprašalnik Daignostično orodje 
Disruption Tema   
Innovation Tema   
UN SDGs Tema  V pripravi 
Education Področje   
UN SDGs Tema  V pripravi 
Circular Economy Tema  V pripravi 
Healthcare Področje V pripravi V pripravi 
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VARNOST spletne platforme ASSESS BASE 
 
Ta dokument vsebuje pregled varnostne arhitekture in z njo povezanih procesov za bazo znanja 
Knowledge Base in ocenjevalno bazo Assess Base. 
 
Knowledge Base in Assess Base sta na zelo visoki ravni standardni aplikaciji vrste programska 
oprema kot storitev (Software As A Service, SaaS), ki gostujeta na Amazonovih spletnih storitvah 
(Amazon Web Services, AWS), podatki pa se hranijo na Irskem v regiji eu-west-1). 
 
AWS ima pri varnosti deljeno odgovornost, pri čemer je AWS odgovoren za infrastrukturo, EFQM 
pa za varnost aplikacij. 
 
Pri varnosti se upoštevajo vse sodobne najboljše prakse, kot je opisano spodaj. 
 

POTRDILA 
EFQM-ov infrastrukturni partner AWS ima za svojo standardno varnost v več državah priznana 
potrdila, akreditacije in programe skladnosti. 
 

 
 

CSA Nadzor Zavezništva za varnost v oblaku CSA ASIP HDS (Francija) Varstvo osebnih zdravstvenih 
podatkov 
ISO 9001 Globalni standard za sisteme vodenja kakovosti CS (Nemčija) Potrdilo o varnosti obratovanja 
ISO 27001 Sistemi upravljanja informacijske varnosti – Zahteve Cyber Essentials Plus (Združeno kraljestvo) 
Zaščita pred 
ISO 27017 Varnost storitev v oblaku                                         kibernetskimi grožnjami 
ISO 27018 Varnost osebnih podatkov v storitvah v oblaku  ENC High (Španija) Španski vladni standardi 
PCI DSS raven 1 Standardi plačilnih kartic G-Cloud (Združeno kraljestvo) Standardi vlade 
Združenega 
SOC 1 Poročilo o revizijskem nadzoru                     kraljestva 
SOC 2 Poročilo o varnosti, razpoložljivosti in zaupnosti  
SOC 3 Poročilo o splošnem nadzoru   
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PREGLED ARHITEKTURE 
 Vsi prenosi uporabljajo HTTPS 
 Močni mehanizem za preverjanje 

istovetnosti identitete 
 Identiteto in dostop v celoti upravlja 

EFQM 
 Storitve in podatkovne baze so zasnovane 

za visoko razpoložljivost in delujejo na več 
AZ 

 Vsi podatki v mirovanju so šifrirani s KMS 

 

 
 
 

Oblak AWS – EFQM 
 
Območja razpoložljivosti 
 
Izravnalnik obremenitev 
 
Shramba parametrov 
 
Upravljalnik potrdil 

 

NADZOR DOSTOPA 
 Večfaktorsko preverjanje istovetnosti  

o uporabniško ime in geslo po e-
pošti 

o koda za preverjanje 
 Hierarhični model dostopa na podlagi 

vlog  
o skrbnik organizacije 
o pripravljavci 
o ocenjevalci 

 Vloge in dovoljenja, ki jih upravljajo 
organizacije / prijavitelji 

o pripravljavci 
o notranji ocenjevalci 

 Samodejni potek sej 

 

 
 

UPRAVLJANJE PODATKOV  
Šifriranje 
 Podatki so šifrirani v mirovanju in med 

prenosom 
 Varnostne kopije v S3 so šifrirane z AWS 

KMS 
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 Vse povezave med odjemalcem 
(brskalnikom) in EFQM so šifrirane s 
HTTPS 

 Ključi za dostop so varno shranjeni s 
uporabo sodobnih najboljših praks 

 
Obnovitev po nesreči 
 Dnevno varnostno kopiranje 

o EFQM varnostno kopira podatke vsakih 24 ur. Vsi podatki se kopirajo v šifrirano 
shrambo S3. 

 Geo-replikacija 
o Varnostne kopije so shranjene v regijah po Evropski uniji in zagotavljajo popolno 

možnost obnove v primeru, da zaradi katastrofe podatkovni center preneha delovati.  
Upoštevajte, da varnostne kopije ne zapustijo EU. 

 Hramba 
o Vse varnostne kopije so trenutno shranjene 30 dni (veljajo pravilniki o hrambi 

podatkov). 
 

VKLJUČENA VARNOST 
 Vgrajena varnost 

o Varnostno usposabljanje razvijalcev 
o o Obvezni pregled izvorne kode in arhitekture ob vsaki spremembi. 

 Varnostno testiranje 
o Preskusi infrastrukture 
o Varnostni pregledi vsebnikov. 

 Neodvisno preverjanje 
o Neodvisno penetracijsko testiranje s strani tretjih oseb. 

 

VARNOST PODATKOV 
Samo organizacija lahko dostopa do svojih podatke in prispeva k ocenitvi. Nobena druga 
organizacija ali uporabnik ne more dostopati do podatkov. 
 
Administrator partner bo dostopal do vseh ocenitev svoje organizacije. 
 
EFQM ima popoln pregled nad vsemi aktivnostmi v Assess Base. 
 

PENETRACIJSKI TEST 
 
EFQM trenutno izvaja penetracijski test Assess Base. Rezultati in potrdilo bodo temu dokumentu 
dodani takoj, ko bo test končan. 
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Za več informacij ali kakršna koli vprašanja se 
obrnite na: Vinciane Beauduin – Senior Manager, 

Digital Services 
EFQM 

Email : assessbase@efqm.org 

https://www.efqm.org 

https://assessbase.digitalefqm.com  


