20 let
Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
Avtorici: mag. Dominika Rozoničnik in Mateja Valenci, Urad RS za meroslovje

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je bilo zasnovano v prvih letih
osamosvojitve Slovenije v okviru nacionalnega programa za kakovost, po zgledu drugih
evropskih nagrad, z namenom ponuditi podporo gospodarstvu pri čim hitrejšem preporodu in
dvigu konkurenčnosti. V sodelovanju s tedaj Evropsko fundacijo za kakovost in management
EFQM, je Urad Republike Slovenije za meroslovje prevzel evropsko metodologijo in kriterije
modela odličnosti EFQM ter jih vgradil v sistem državne nagrade za poslovno odličnost.
Leta 1996 je bil tako ob podpori takratnega vodstva države in Urada Republike Slovenije za
meroslovje že izveden prvi pilotni projekt, ki je doživel veliko zanimanje na vseh področjih
gospodarstva.
Velika želja zgraditi na uspešnem gospodarstvu stoječo državo je pripeljala do odločitve, da
smo v Sloveniji v letu 1997 prevzeli evropski mode EFQM In izvedli že prvi tečaj za
ocenjevalce.
V letu 1998 je Urad pod takratnim direktorjem dr. Bogdanom Topičem zgodbo gradil dalje s
sprejetjem Zakona in izvedbo že prvega javnega razpisa ter ocenjevanja prijaviteljev.
Postopek se je zaključil s podelitvijo prvih priznanj za poslovno odličnost PRSPO 1998. Prvi
zmagovalec je bila organizacija Hermes Softlab, kateri so sledili: Revoz, Iskra Avtoelektrika,
Saubermacher & Komunala, Sava, gumarska in kemijska industrija, Trimo, Luka Koper, ETI
Elektroelement, Petrol Slovenska energetska družba, Krka, tovarna zdravil, TPV trženje in
proizvodnja opreme vozil, Lotrič meroslovje, Elektro Gorenjska, odelo Slovenija in Adria
Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve.

Slika 1: Skulptura poslovne odličnosti PRSPO
Skozi celotno, 20 letno zgodovino, so se ob podpori države in s pomočjo uspešnih
gospodarskih družb ter naštetih zmagovalnih organizacij, kot tudi ocenjevalcev in
razsodnikov PRSPO, na trdne temelje zakona postavljali zidaki poslovne odličnosti. Tako se
je gradil steber, ki se je letos na osnovi odločitve vladnega Odbora PRSPO zaključil s
sprejetjem vladne Strategije poslovne odličnosti 2018-2030.
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je tako resnično najvišje državno
priznanje na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter
stalnih izboljšav, ki delajo Slovenijo uspešno in konkurenčno.
Rezultati mnogoterih aktivnosti, prizadevanj organizacij in posameznikov se zrcalijo v sliki 2.
Pod krovnim vodenjem Urada RS za meroslovje so bili tako izvedeni pilotni projekti,
usposobljeni ocenjevalci, ki so ocenjevali veliko število organizacij in prepoznani zmagovalci
ter finalisti državne nagrade za poslovno odličnost.

Slika 2: Rezultati poslovne odličnosti PRSPO skozi 20 let

