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PRIZNANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST (PRSPO) 2021 
 

PRIJAVNICA – NAMERA ZA SODELOVANJE 
 

 

A. PRIJAVITELJ - ORGANIZACIJA   

Uradni naziv: 

Naslov: 

Sedež podružnic: 

 

B. KONTAKTNA OSEBA V ORGANIZACIJI  

Ime in priimek:  

Položaj oz. funkcija v organizaciji: 

Telefon: 

E-naslov: 

 

C. SPLOŠNI PODATKI O ORGANIZACIJI 

Skupno število zaposlenih prijavitelja: 

Šifra in naziv dejavnosti: 

Št. registrskega vpisa: 

Davčna številka: 

 

D. PRIJAVLJAMO SE V KATEGORIJI (prosimo označite kategorijo, v katero sodi vaša 
organizacija, glede na njen pravni status): 

 ❑  kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju 

 ❑  kategorija organizacij z 250 in manj  zaposlenimi v zasebnem sektorju 

 ❑  kategorija organizacij z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju 

 ❑  kategorija organizacij z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju 
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E. IZJAVA 
 

Strinjamo se z javno objavo informacije v primeru, da bo naša organizacija pridobila 
Priznanje RS za poslovno odličnost za določeno raven doseženih točk ali posebne 
dosežke v procesu ocenjevanja PRSPO 2021 oz. mednarodno veljavni certifikat 
EFQM »Recognised by EFQM« (prosimo označite): 
 

    ❑  da 

    ❑  ne 

S prijavnico v postopek PRSPO se zavezujemo, da bomo v primeru odstopa od 
sodelovanja v postopku javnega razpisa poravnali strošek nakupa licence za 
ocenjevalno platformo v višini 500 EUR ter sorazmerni del nastalih stroškov, katerih 
višina se določi glede na fazo postopka, v kateri kot prijavitelj odstopimo. 

❑  da 

    ❑  ne 

 

F. ODGOVORNA OSEBA1 V ORGANIZACIJI 

Ime in priimek: 

Položaj oz. funkcija v organizaciji: 

 

    

 

Datum:     Žig:             Podpis2: 

 

 

 

 

Original izpolnjeno in podpisano PRIJAVNICO – NAMERO ZA SODELOVANJE je potrebno 
najkasneje do 31. 3. 2021 poslati na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si. 

 

 
1 Prijavnico podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti prijavnici priloženo tudi veljavno 

pooblastilo za podpis te prijavnice. 

2 S svojim podpisom potrjujete, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavnici, točni ter sprejemate določilo o zaupnosti podatkov 

in sprejemate razpisne pogoje.  
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