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Datum: 8. 4. 2021 

Št.: 302-11/2019/4 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-

C), 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19, v nadaljevanju: SPIRIT), 

sprejemam naslednjo 

Spremembo Javnega povabila k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne 

odličnosti po modelu EFQM 

V Javnem povabilu k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM z 

dne 3. 10. 2019 (v nadaljevanju Javno povabilo) se: 

točka 2 »Pogoji za sodelovanje« spremeni tako, da se po novem glasi:  

»SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala strokovnjake, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

➢ opravljeno usposabljanje za kvalificiranega ocenjevalca (QAT – EFQM Qualified Assessor Training 

oz. QAU – Qualified Assessor Update) in 

➢ opravljeno usposabljanje kvalificiranih ocenjevalcev za prehod na nov model EFQM 2020 (ECAT 

– EFQM Certified Assesor Transformation Training) ter 

➢ tri reference v obdobju petih let do oddaje vloge za vpis s področja svetovanja ali ocenjevanja po 

modelu EFQM (kot ocenjevalec v okviru PRSPO ali kot evropski EFQM ocenjevalec ali kot 

svetovalec s področja poslovne odličnosti po modelu EFQM organizacijam z vsaj 15 zaposlenimi 

ali kot razsodnik v okviru postopka PRSPO).  

➢ ima sklenjeno delovno oz. drugo pogodbeno razmerje s podjetjem, preko katerega bo opravljal 

svetovalno storitev, podjetje pa je registrirano za opravljanje dejavnosti svetovanja oz. 

usposabljanja, kar je razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.« 

Z dnem sprejema te Spremembe Javnega povabila s strani direktorja SPIRIT Slovenija, se iz javne 

evidence izbrišejo vsi tisti strokovnjaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje opredeljenih v tem javnem 

povabilu. 

Vpisane strokovnjake se o spremembi pogojev za vpis v bazo ter morebitnem izbrisu zaradi neizpolnjevanja 

pogojev, obvesti po elektronski pošti. 

 

Sprememba se objavi na spletni strani agencije. 

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija  

dr. Tomaž Kostanjevec 

direktor 

 

Vročiti:  

- pooblaščeni osebi za vodenje evidence 

- arhiv 

Številka certifikata: f1 97 d2 6a 00 00 00 00 57 25 44 48
Izdajatelj: Republika Slovenija
Potek veljavnosti: 14.10.2025

Čas podpisa: 09.04.2021, 20:47
Podpisnik: Tomaž Kostanjevec
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