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POVZETEK
V javni upravi so prizadevanja za kakovost postala javno izražena vrednota in eden izmed
pomembnih delov njene prenove. Uvajanje, spodbujanje in upravljanje kakovosti je postalo
pomembno predvsem na upravnih enotah, saj so te po načinu dela storitvene organizacije,
ki so vsak dan v stiku s strankami oziroma državljani in opravijo večino upravnih nalog
države na prvi stopnji.
Uvajanje kakovosti v javno upravo je dolgoročen proces, za katerega si Slovenija prizadeva
že od sprejetja Ustave RS leta 1991. Od takrat je bilo sprejetih več dokumentov in strategij,
ki so uokvirjale poslanstvo delovanja državne uprave proti bolj kakovostni in učinkovitejši
ter uporabniku prijazni javni upravi, primerljivi z upravami članic Evropske unije.
V diplomskem delu ugotavljam, kako vzpostavljeni sistem kakovosti vpliva na zadovoljstvo
strank Upravne enote Grosuplje. V empiričnem delu sem vključila analizo upravne statistike
in anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu strank na primeru Upravne enote Grosuplje, da bi
ugotovila, ali se kakovost in učinkovitost v praksi povečujeta.
Ključne besede: kakovost, učinkovitost, uspešnost, zadovoljstvo strank, Upravna enota
Grosuplje.
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SUMMARY:
STUDY
OF
QUALITY,
EFFICIENCY
AND
EFFECTIVENESS
OF
ADMINISTRATIVE
UNITS
(CASE
ADMINISTRATION UNIT GROSUPLJE)
Aspirations for the quality of civil servise have become a publicly expressed vale and an
important part of its modernization. introduction, encouragement and management of
quality has become especially important in the administrative units as these are, in regard
to the method od work, servise organizations that are daily in contact with clirents
respectively citizens and handle the majority of administrative functions od the state on the
first degree.
Slovenia aims for public administration quality since its independence in 1991. Number od
document and strategies were adopted for pursuing and effectiveness in state
administration, approaching administration servisec for clients and establishing public
administration comparative to administration of member states od European Union.
In my bachelor´s thesis I review the effect of the established system of quality on the
satisfaction of clients od the Administrative unit Grosuplje. In the empirical part i analysed
public administration statistic and quwstionnaires of clients satisfaction with public servise
in administration union of Grosuplje to determine if reforms are realized in practise.
Key words:

quality, efficiency, effectiveness, client satisfaction, administrative unit
Grosuplje.
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1

UVOD

Uvajanje kakovosti v sistem delovanja državne oziroma javne uprave je del
globalizacijskih procesov, ki potekajo po vsem svetu. Pomemben cilj v nadaljnjem razvoju
delovanja javne uprave je uvajanje kakovosti v smislu zagotavljanja učinkovite in uspešne
države ter zadovoljstva uporabnikov storitev.
Bistvenega pomena za kakovostno delovanje organov javne uprave je ugotavljanje
zadovoljstva strank in zaposlenih, kar nam omogoča vpogled v naravo upravnega
delovanja iz dveh zornih kotov:
– ugotavljanje zadovoljstva strank oziroma eksterna analiza, ki nam pokaže, kakšne so
razlike med pričakovano storitvijo in tem, kako stranka dejansko storitev doživi,
– ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih oziroma interna analiza, ki nam pokaže, kakšne so
razlike med izvajanjem storitev in zaznavo delovnega okolja s pripadajočimi delovnimi
procesi ter ocenjevanjem neposrednega vodstva.
Kakovost in uspešnost poslovanja javne uprave se kažeta skozi osnovne cilje, ki so
povečanje zadovoljstva strank in zaposlenih, povečanje kakovosti storitev tako, da bodo
uporabniki hitreje prišli do upravnih storitev, z manj zapravljenega časa, manj stroški in
prijazneje, izboljšanje preglednosti delovanja, povečanje ugleda, manj birokracije ter
zapletenih in dolgih postopkov.
Problem, s katerim se bom ukvarjala v svoji diplomski nalogi, je, da uporabniki upravnih
enot niso zadovoljni s storitvami, ker so postopki predolgi, javni uslužbenci pa birokratski,
neprijazni in počasni. Predmet moje diplomske naloge bo preučevanje kakovosti,
učinkovitosti in uspešnosti na Upravni enoti Grosuplje.
Na podlagi svojih domnev sem oblikovala naslednje delovne hipoteze:
– hipoteza 1: Predvidevam, da se kakovost, učinkovitost in uspešnost na upravni enoti
izboljšujejo.
– hipoteza 2: Pričakujem, da so uporabniki zadovoljni s kakovostjo in učinkovitostjo
delovanja upravne enote.
– hipoteza 3: Predvidevam, da se odnos zaposlenih do strank v upravni enoti izboljšuje.
Cilj mojega diplomskega dela je analizirati kakovost, učinkovitost ter uspešnost v Upravni
enoti Grosuplje in ugotoviti, kaj vpliva na kakovost storitev in s tem posledično na
zadovoljstvo strank upravne enote. V diplomski nalogi bom ugotavljala, ali je omenjena
upravna enota kakovostna, učinkovita in uspešna. Na podlagi teoretičnih in znanstvenih
prispevkov o kakovosti, učinkovitosti ter uspešnosti bom predstavila obsežnost problema
kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti s storitvami upravne enote.
Glavni namen moje diplomske naloge bo povezati teoretično podlago s praktičnim
primerom. To je razlog, da sem opravila raziskavo na Upravni enoti Grosuplje, kjer sem
med strankami poskušala ugotoviti, ali so zadovoljne s storitvami omenjene upravne
enote in v katerem oddelku so najbolj ali najmanj zadovoljne. Raziskavo sem opravila s
pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika.
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Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom
uporabila metodi deskripcije in kompilacije. S pomočjo teh metod in že obstoječo
strokovno literaturo ter viri bom predstavila pojme in opisano problematiko. Empirični del
bo obsegal opravljeno raziskavo. Instrument empiričnega dela je anketni vprašalnik, na
katerega so mi po posameznih oddelkih odgovorile stranke, ki so na tem oddelku opravile
storitev. Pridobljene podatke bom statistično analizirala in predstavila dobljene ugotovitve.
Diplomska naloga je sestavljena iz več delov, in sicer je uvodni del sestavljen iz
predstavitve teme diplomskega dela, v katerem so navedeni problem, predmet, hipoteze,
namen in cilji, metode raziskovanja in struktura diplomske naloge.
Teoretični del je sestavljen iz drugega in tretjega poglavja. V drugem poglavju bom
opredelila temeljne pojme, ki so pomembni za temo diplomske naloge. To so pojmi javni
sektor, javna uprava, državna uprava, učinkovitost, kakovost, uspešnost in poslovna
odličnost. V tretjem poglavju bom predstavila pomembnejše modele za presojo kakovosti
upravnega dela. To so model odličnosti EFQM, standardi ISO, servqual in model CAF.
V empiričnem delu v četrtem in petem poglavju bom preučila sistem kakovosti, uspešnosti
in učinkovitosti v Upravni enoti Grosuplje ter njegov vpliv na zadovoljstvo strank. V
četrtem poglavju bom predstavila obravnavano upravno enoto, njeno organiziranost,
kadrovske vire in upravne procese ter njihov vpliv na kakovost, učinkovitost in uspešnost.
V petem poglavju bom predstavila zasnovo, izvedbo in obrazložitev raziskave ter rezultate
in preverila hipoteze.
Zaključek v šestem in sedmem poglavju sestavljajo predlogi ter ukrepi za izboljšanje
kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti upravne enote ter zaključek diplomske naloge.

2

2

PREDSTAVITEV POJMOV S PODROČJA KAKOVOSTI,
UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI UPRAVNE ENOTE

2.1 JAVNI SEKTOR
V javni sektor spadajo organizacije oziroma ustanove, ki jih vzpostavlja, organizira,
usmerja in pretežno ali v celoti financira država. Obsega predvsem državno upravo, javno
upravo, javno gospodarske (javna podjetja na področju prometa, energetike, komunalnih
dejavnosti itn.) in negospodarske službe (za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, znanost,
socialno varstvo, kulturo itn.). Uveljavljene sopomenke so tudi državni sektor in vladni
sektor ter v nekoliko starejši literaturi tudi neprofitni sektor, saj temeljni namen
organizacij tega sektorja ni ustvarjenje dobička za njegove lastnike. Neprofitnost je tudi
glavna značilnost, ki povezuje javni in tretji sektor (Kavčič in Smodej, 2003, str. 5).
Temeljni namen javnega sektorja je zagotavljanje javnih dobrin za prebivalstvo oziroma
služenje javnemu interesu, vendar je opredelitev javne dobrine in javnega interesa
nenatančna in nejasna ter precej različna med državami (Kavčič in Smodej, 2003, str. 12).
Dosedanja analiza je pokazala, da nobena sodobna država ne more uspešno delovati brez
javnega sektorja. Nasprotno, splošna ocena je, da se njegova pomembnost v zadnjem
stoletju krepi, obseg javnega sektorja pa povečuje. Zato se sodobne družbe ukvarjajo
predvsem z vprašanji, kakšna je optimalna velikost javnega sektorja ter kako jo doseči in
obdržati (Kavčič in Smodej, 2003, str. 33).

2.2 JAVNA UPRAVA
Javna uprava se ukvarja z upravljanjem javnih zadev. Začetke upravljanja postavljajo v
davno človekovo zgodovino, v čas, ko je prišlo do nastanka teritorialnih skupnosti in s tem
do ločitve upravljanja svoje hiše in svojega imetja ter upravljanja celotne skupnosti. Skozi
zgodovino je bila ločenost teh dveh vidikov upravljanja različno izvedena, tako da je bila
včasih ločitev manjša, včasih večja. V obdobju sužnjelastništva je bila delitev celovito
izvedena, v obdobju fevdalizma pa so fevdalci opravljali eno kot drugo. Sodobna država
19. in 20. stoletja predstavlja nekakšen višek razdelitve in že prve poskuse preseganja
(socializem) (Kavčič in Smodej, 2003, str. 40).
Pregled različnih definicij javne uprave podajata Shafritz in Rusell (1997, str. 5–32).
Mogoče je razlikovati naslednje definicije javne uprave (Kavčič in Smodej, 2003, str. 46–
48):
1. politična definicija javne uprave: po tej definiciji je javna uprava to, kar dela vlada.
Vlada dela zelo različne stvari. Organizira sprejeme za tuje državnike, nadzira
ustreznost zdravil, nadzira postopek izdelave prehrambnih izdelkov, gradi mostove,
odvaža smeti, gasi požare, organizira raziskovalno dejavnost, pluži ceste itn. Vse to
koristi državljanom;
– javna uprava deluje neposredno ali posredno;
– je stopnja v ciklusu javnega odločanja;
– splošna utemeljitev javne uprave je, da uresničuje javni interes;
– javna uprava kolektivno dela tisto, kar si posamezniki želijo, da bi bilo narejeno;
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2. pravna definicija javne uprave: s pravnega vidika je javna uprava uresničevanje javnih
zakonov. Javna uprava je to, kar dela vlada, zato sta javna uprava in vlada instrument
prava. Uprava ne more obstajati brez funkcije uresničevanja zakonov. Tudi zakoni
potrebujejo za uresničevanje javno upravo. Praviloma javna uprava ne sme in ne more
narediti ničesar, za kar nima podlage v nekem zakonu. Vsi njeni programi so
utemeljeni z zakoni. Tudi ves javni denar se sme porabiti le v skladu z zakonom, glavni
zakon v državi pa je ustava. Vsi zakoni morajo biti v skladu z ustavo. Seveda je
interpretacij, kaj je in kaj ni v skladu z ustavo, kdo in kdaj je kršil zakon oziroma ga ni,
veliko. Od tod izvirajo spori, ki se rešujejo na sodišču. Ena glavnih funkcij javne uprave
je postavljanje pravil, po katerih se morajo ravnati posamezniki in organizacije;
3. menedžerska definicija javne uprave: z menedžerskega vidika je javna uprava izvršilna
funkcija vlade. Javna uprava uresničuje odločitve, ki so nastale v politični sferi. Gre za
uporabo sredstev, s katerimi je mogoče uresničiti pričakovani cilj, vendar so razmerja
med politično sfero in javno upravo precej bolj prepletena. Čeprav so zakonodajna,
sodna in izvršilna veja ločene, vendarle poteka neprestano prizadevanje za vplivanje
ene na drugo. Tudi javna uprava poskuša vplivati na zakonodajo oziroma politiko,
kakšne odločitve naj sprejema. Javna uprava ne čaka pasivno, kdaj bodo odločitve
sprejete in jih bo izvajala. Nasprotno, zelo aktivno poskuša prepričati zakonodajno
sfero, da bi sprejela predlagane programe uprave. Uprava tako uresničuje tudi svoj
interes. Najvišji menedžerji v javni upravi so izvoljeni politiki, ki so z volitvami pridobili
pooblastila, da vodijo državo;
4. poklicna definicija javne uprave: glede na to, koliko ljudi je zaposlenih v upravi, je tudi
poklicna kategorija. Skupna lastnost zaposlenih javnega sektorja je, da so javni
uslužbenci. Večina se jih niti ne identificira kot upravni uslužbenci. So pripadniki svojih
poklicev, tako so kirurgi, profesorji, vozniki itn., opravljajo pa storitve, ki so v interesu
javnosti in so zato (tudi formalno) opredeljeni kot javni uslužbenci.

2.3 DRŽAVNA UPRAVA
Državna uprava je med državnimi organi tista, ki se ukvarja z neposrednim izvrševanjem
zakonov. Izvršilna funkcija kot ena izmed oblastnih funkcij države je namreč sestavljena iz
politično izvršilnega dela in izvršilnoupravnega dela. Pri tem politični del izvršilne funkcije
predstavlja vlada, strokovni upravni del pa opravlja uprava, ki neposredno izvršuje
zakone. Upravna funkcija obsega predvsem vzdrževanje javnega reda in pospeševanje
družbenega razvoja. Upravno funkcijo opravljajo upravni organi, ki kot posebni državni
organi sodijo med organe izvršilne veje oblasti. Obstajajo različne vrste upravnih organov,
kot so nižji in višji, centralni in decentralizirani oziroma lokalni upravni organi, individualni
in kolegijski upravni organi (Kocjančič in dr., 2005, str. 205).
Državna uprava je po svetu tradicionalno organizirana tako, da se deli vertikalno po
različnih vsebinsko zaokroženih področjih. Državna uprava se lahko tudi decentralizira ali
dekoncentrira. V prvem primeru gre za takšno organizacijo državne uprave, po kateri je
državna uprava organizirana na centralni državni ravni in ravni nižjih teritorialnih enot, in
sicer občin, okrajev, oblasti, pokrajin ter podobno, ki imajo bolj ali manj samostojen
položaj v razmerju do centralnih organov državne uprave. V nasprotju z decentralizacijo
dekoncentracija ostaja pri centralni organizaciji državne uprave, ki jo sicer izvaja v
izpostavah na lokalni ravni, vendar le kot del centralne državne uprave. Pri tem deli
državne uprave, ki opravljajo njene naloge na lokalni ravni, nimajo nikakršne
samostojnosti (Kocjančič in dr., 2005, str. 205).
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Pri izvajanju svoje funkcije uprava izdaja upravne akte, s katerimi ureja oziroma določa
pravna razmerja. To so lahko splošni pravni akti (izvršilni predpisi), ki so v hierarhiji
pravnih predpisov nižji od zakona (podzakonski akti), in posamični pravni akti, ki so
predvsem v obliki upravnih odločb. Poleg teh so v praksi pomembni tudi upravni akti, ki
nimajo pravne narave, tako imenovani materialni akti (Kocjančič in dr., 2005, str. 206).
Upravno delovanje je praviloma podvrženo nadzoru zakonitosti delovanja, in sicer
notranjemu ter zunanjemu nadzoru. Notranji nadzor poteka znotraj uprave in ga izvajajo
višji upravni organi nad nižjimi. Zunanji nadzor izvajajo sodišča, gre torej za sodni nadzor
nad upravnim delovanjem, njegov namen pa je predvsem varovanje pravic posameznika
(Kocjančič in dr., 2005, str. 206).

2.4 UČINKOVITOST
Učinkovitost nekega posameznika, organizacije itn. pogosto definiramo kot sposobnost
delati stvari na pravi način. Z ekonomskega vidika se učinkovitost povezuje s stroški, s
katerimi organizacija opravlja svojo dejavnost in izdeluje izdelke ali opravlja storitve.
Merimo jo kot razmerje med tem, kar organizacija proizvede (output), in tem, kar za
proizvodnjo potrebuje (input). Lahko jo merimo kot strošek plombiranja zoba, stroške
izpraznitve zabojnika za smeti itn. Bolj učinkovita je tista organizacija, pri kateri so stroški
na enoto storitve oziroma izdelka manjši (Kavčič in Smodej, 2003, str. 110).
Iz navedenega sledi preprosta izpeljava, da organizacija lahko poveča svojo učinkovitost,
če zmanjša stroške, ne da bi zmanjšala količino storitev. Tudi učinkovitost je mogoče
povečati na več načinov (Perks v: Kavčič in Smodej, 2003, str. 110):
– s povečanjem obojega, torej inputa in outputa, pri čemer je povečanje outputa večje
kot povečanje inputa. Na tem načinu temelji povečanje učinkovitosti v primeru
ekonomije obsega;
– s povečanjem outputa, ne da bi hkrati povečali input;
– z zmanjšanjem inputa, ne da bi zmanjšali output;
– z zmanjšanjem inputa in outputa, vendar je zmanjšanje inputa večje kot zmanjšanje
outputa.
V javnem sektorju praviloma primanjkuje denarja, zato je nenehen pritisk na
zmanjševanje stroškov ob ohranjanju enakega obsega storitev. Merjenje učinkovitosti je
razmeroma preprosto, če je output, torej storitev ali izdelek, nedvoumno opredeljen, in
sicer tona premoga, popravljen zob itn. V takih primerih lahko učinkovitost preprosto
izrazimo s primerjanjem med stroški in količino storitev. Posebnost pri številnih storitvah
je, da moramo učinkovitost meriti kot stroške na enoto storitve, ne pa kot stroške na
enoto opravljenega dela. Pri transportu podjetij se na primer učinkovitost nujno ne
poveča, če se sicer zmanjšajo stroški na prevoženi kilometer, vendar se je hkrati
zmanjšalo tudi število potnikov. Učinkovitost v šoli se ni povečala, če so se zmanjšali
stroški (na primer na račun materiala, ki ga slušatelji porabijo za vaje) na enoto pouka in
se je zmanjšalo tudi število udeležencev v izobraževalnem procesu. Učinkovitost v
bolnišnici se ni povečala, če so se sicer zmanjšali stroški storitev, zmanjšalo pa se je tudi
število bolnikov. Zato se za merjenje obsega opravljenih storitev uporabljajo mere, ki
vključujejo oboje, torej opravljeno delo in obseg prepeljanega tovora. Podobno je v
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izobraževalnem procesu, torej stroški na uro predavanj na študenta. V nekaterih
dejavnostih je težko opredeliti jasne mere učinkovitosti, ko pridemo do bolj sestavljenih
mer, pa postajajo podobne meram uspešnosti (Kavčič in Smodej, 2003, str. 111).

2.5 USPEŠNOST
Uspešnost pogosto opredeljujemo kot delati prave stvari. Nanaša se torej na sposobnost
organizacije, da dosega postavljene cilje. Pomeni doseganje postavljenih ciljev. Ko so cilji
opredeljeni, mora izbrati dejavnost, ki ji omogoča uresničevanje teh ciljev. Merijo jo kot
razmerje med outputi organizacije in postavljenimi cilji. Organizacija je bolj uspešna, ko v
čim večji meri dosega postavljene cilje. Isto velja za njene sestavne enote (Kavčič in
Smodej, 2003, str. 111).
Bistvo uspešnosti pokaže tudi primerjava z učinkovitostjo. Organizacija je lahko zelo
učinkovita, vendar je uspešna le, če s temi učinki, torej izdelki in storitvami, dosega cilje,
ki si jih je postavila. Ključno vprašanje je torej, kakšne cilje ima organizacija. Šolska
kuhinja je na primer lahko zelo učinkovita in sposobna pripraviti veliko obrokov po
razmeroma nizki ceni, toda če se šolarji nočejo prehranjevati v tej kuhinji, ne dosega
postavljenih ciljev in ni uspešna (Kavčič in Smodej, 2003, str. 111).
V javnem sektorju je pogosto problem, kako natančno določiti, kaj so cilji neke dejavnosti.
Posebej je problem, kadar je opredeljenih več ciljev, ki so v medsebojnem nasprotju. En
cilj je na primer zagotoviti uporabnikom čim bolj kakovostne storitve, drugi pa, da morajo
biti storitve poceni, kar ni v skladu z dejstvom, da višja kakovost povzroča višje stroške.
Če so cilji jasni in niso v medsebojnem nasprotju, je mogoče razviti kazalnike, ki precej
zanesljivo kažejo uspešnost dejavnosti (Kavčič in Smodej, 2003, str. 111).

2.6 KAKOVOST
Kakovost je stopnja, do katere skupek pripadajočih karakteristik izpolnjuje zahteve (Marolt
in Gomišček, 2005, str. 119).
V zadnjih dveh desetletjih se je močno spremenil odnos do kakovosti izdelkov in storitev.
Na povečanje zahtev po višji kakovosti je gotovo vplivalo spremenjeno razmerje med
ponudbo in povpraševanjem. Ko je v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja ponudba
postala večja od povpraševanja, so kupci imeli vse večje možnosti izbire izdelkov in
storitev. Razumljivo je, da so za svoj denar pričakovali in zahtevali vse bolj kakovostne
izdelke in storitve (Ivanko, 2005, str. 215).
Kakovost je povezana s pojmovanjem nečesa dobrega, če ne celo odličnega, vendar pa je
tako pojmovanje kakovosti izdelka ali storitve lahko enostransko, saj lahko isti izdelek
oziroma storitev prvi uporabnik oceni kot odlično, drugi uporabnik pa kot zadovoljivo.
Splošna opredelitev pojma kakovosti ne obstaja. Razumevanje kakovosti je odvisno od
družbenih značilnosti okolja in se spreminja. Feigenbaum (1991, str. 7) opredeljuje
kakovost izdelka ali storitve kot zbir značilnosti trženja, razvijanja, proizvodnje in
vzdrževanja, s katerimi bo izdelek ali storitev v uporabi zadovoljila pričakovanja
uporabnika. Nekateri jo opredeljujejo kot izpolnitev uporabnikovih zahtev (Ivanko, 2005,
str. 215).
Kakovost je pomembna v proizvodnji in storitveni organizaciji. Od izdelka se pričakuje
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določena kakovost, ki je jasno predpisana in nedvoumna. Uporabnik išče izdelek v nekem
kakovostnem razredu in zanj je pripravljen plačati določeno ceno. Pogoj za uspešno
poslovanje proizvodne ali storitvene organizacije je ponudba kakovostnih izdelkov in
storitev. Kakovost izdelkov ali storitev ocenjujejo uporabniki, njihovo zadovoljstvo ali
razočaranje pa je »trenutek resnice«, ko proizvodna ali storitvena organizacija spozna
prednosti in pomanjkljivosti. Kakovost svojih izdelkov ali storitev lahko organizacija
presoja z različnimi modeli in pri tem upošteva stroške, povezane s kakovostjo. Z
garancijo za kakovost izdelkov ali storitev poskuša proizvodna ali storitvena organizacija
zmanjšati tveganje svojih strank (Potočnik v: Ivanko, 2005, str. 216).
Ne glede na to, da obstajajo številne in različne opredelitve kakovosti, vsi raziskovalci
kakovosti vedo, da o kakovosti odloča kupec. Uporabniki so vedno bolj izobraženi in
zahtevni, torej porabniki sodijo o kakovosti in so zanjo pripravljeni plačati (Ivanko, 2005,
str. 216).
Kakovost storitev je teže opredeljiv pojem glede na kakovost izdelka. Različne opredelitve
so posledica raznovrstnosti storitev. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila
kakovost ključna konkurenčna prednost. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja se je iz
strateške prednosti spremenila v konkurenčno nujnost (Kaplan in Norton, 2000, str. 96).
Številne organizacije, ki niso mogle zanesljivo dobavljati oziroma zagotavljati kakovostnih
in brezhibnih izdelkov ali storitev, niso bile več resni konkurenti. Kakovost je postala
dejavnik zdravega razmišljanja, saj se zdi strankam samoumevno, da bodo njihovi
dobavitelji delovali skladno s specifikacijo izdelka ali storitve. Ne glede na to je lahko v
določenih panogah, regijah ali tržnih segmentih odlična kakovost za organizacije še vedno
priložnost za ločevanje tekmecev (Ivanko, 2005, str. 216).
Ameriško združenje za nadzor kakovosti (Kotler, 1988, str. 56) opredeljuje kakovost kot
skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost,
da zadovolji izražene ali neizražene potrebe (Ivanko, 2005, str. 216).
Kakovost storitev je posledica ocenjevanja, pri katerem uporabniki primerjajo svoje
zaznavanje storitev in rezultat storitve s svojimi pričakovanji (Grönroos v Loveločk, 1996,
str. 464). Loveločk (1992, str. 239) označuje kakovost kot nameravano hoteno stopnjo
odličnosti in kontrolo spremenljivosti pri doseganju te odličnosti pri izpolnjevanju
porabnikovih zahtev (Ivanko, 2005, str. 216).
Že zgoraj navedene opredelitve kakovosti nakazujejo, da je kakovost tisto, kar zaznajo
porabniki in da mora temeljiti na porabnikovih potrebah in željah. Pri opredeljevanju
storitev je treba upoštevati celotno kakovost, ki jo sestavljata objektivna (racionalna) in
subjektivna (zaznana) kakovost (Snoj v: Ivanko, 2005, str. 216).
Zahteve uporabnikov določajo, kaj naj podjetje izdeluje. Izražene želje in zahteve
uporabnikov je treba prenesti v cilje, hkrati pa doseči zagotovitev najpomembnejših prvin
kakovosti. Trg je prva stopnja v krogu zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelka in izvedbe
storitve. Povezovanje zahtev trga in prilagajanje organizacije zahtevam trga opredeljuje
kakovost s tržnega vidika. Če organizacija kakovostno določi zahteve trga, uporabniku
ponudi izdelek in storitev, ki po kakovosti odstopa od konkurence, ter skrbno analizira
povratne informacije o zadovoljstvu uporabnikov, bo kakovost lahko uvrstila med svoje
konkurenčne prednosti (Ivanko, 2005, str. 217).
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2.7 POSLOVNA ODLIČNOST
V zadnjem desetletju se na področju organizacije dogajajo številne spremembe.
Tehnološki dosežki omogočajo večjo raznolikost in prilagodljivost organizacijskih oblik ter
postopkov. Raznolikost in prilagodljivost sta značilni za vse ravni organiziranosti. Razvoj
novih oblik in postopkov je zelo hiter in poln nasprotij. V tem svetu uspeva tisti, ki razume
ta nasprotja in protislovja in jih obrača v svojo korist (Ivanko, 2005, str. 264).
Razvoj novih spoznaj oziroma organizacijskih teorij postaja stalna dejavnost in stremljenje
po novem, spremenjenem ter predvsem boljšem, to novo, spremenjeno in boljše pa je
nenehna težnja k odličnosti. Pojmovanja odličnosti so tudi v literaturi različna (Gabrijelčič,
1995, str. 20). Odličnost pomeni nekaj, kar ima veliko vrednost. Odličnost pomeni nekaj
izjemnega in veličastnega. Odličnost je nekaj zunaj normalnega ali nad normalnim. V
dolgoročnem pristopanju k odličnosti velja, da gre za ponavljanje odličnih dejanj, ni
enkratno, temveč ponavljajoče (Ivanko, 2005, str. 264).
Navedene opredelitve odličnosti nas opozarjajo, da je organizacijska odličnost vezana na
nekaj izjemno dobrega in privlačnega ter da je kakovost podlaga odličnosti. Organizacijska
teorija je do zdaj razvila že veliko zasnov, ki vodijo k odličnosti organizacij. Pomembnejši
med njimi so (Ivanko, 1990):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Likertovi sistemi vodenja,
Blakova in Moutonova vodstvena mreža,
Argyrisova teorija gibanja nezrelosti k zrelosti,
Druckerjeva in Odiornova zasnova ciljnega vodenja,
teorija o človeških virih,
Watermanova in Petersova raziskovanja,
reinženiring (business process reengeeniring),
teorija »Z«,
teorija »O«,
teorija organizacijskega razvoja idr.

Omenjene kot tudi številne druge zasnove sodobne organizacijske teorije omogočajo
doseganje odličnosti (Ivanko, 2005, str. 264).
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3

POMEMBNEJŠI MODELI ZA PRESOJO KAKOVOSTI
UPRAVNEGA DELA

3.1 MODEL ODLIČNOSTI EFQMA
Leta 1988 je 14 predsednikov uprav velikih evropskih korporacij ustanovilo European
Foundation for Quality Management – EFQM, njihov namen pa je bila promocija
evropskega menedžmenta in kakovosti, kjerkoli je to mogoče. Temu namenu se pridruži
težnja po medsebojnih primerjavah na podlagi dogovorjenih kazalcev oziroma meril
(Bohinc in dr., 2005, str. 169).
Danes je v EFQM-u več kot 850 članic, in sicer organizacij ter podjetij iz vseh sektorjev, ki
pripadajo zamisli doseganja kakovosti in poslovne odličnosti, tudi iz javnega sektorja
(Bohinc in dr., 2005, str. 169).
Leta 1991 so se takratni člani EFQM-a dogovorili o metodologiji presojanja poslovne
odličnosti in se odločili za letno podelitev nagrad najboljšim evropskim podjetjem. Prve
nagrade je leta 1992 v Madridu nagrajencem podelil španski kralj. Podelitev prestižne
nagrade presega ozki pomen nagrade. Postala je referenca za poslovno uspešnost in
vstopnica za najzahtevnejše svetovne trge (Bohinc in dr., 2005, str. 169).
Poslovna odličnost po evropskem modelu poslovne odličnosti EFQM-a oziroma njena
metodologija ima za sodelujoče organizacije naslednje značilnosti (Bohinc in dr., 2005, str.
169):
–
–
–
–
–
–

omogoča dobro prepoznavanje lastne organizacije;
omogoča identifikacijo lastnih prednosti in pomanjkljivosti;
omogoča konkurenčne primerjave;
vpliva na pozitivno samopodobo;
vpliva na promocijo podjetja, ki se prijavlja na postopek presojanja;
vpliva na ugled podjetja.

Model evropskega priznanja za poslovno odličnost temelji na petih dejavnikih in štirih
rezultatih (Bohinc in dr., 2005, str. 169–170):
Dejavniki:
– voditeljstvo;
– upravljanje sposobnosti zaposlenih;
– strategija in načrtovanje;
– viri;
– sistem kakovosti in procesi;
rezultati:
– zadovoljstvo zaposlenih;
– zadovoljstvo kupcev;
– vpliv na družbo;
– poslovni rezultati.
Tako dejavniki kot rezultati se vrednotijo z največ 500 točkami. Skupno število točk, ki jih
lahko doseže podjetje, je 1000. V praksi se to še ni zgodilo, saj popolnega podjetja (še)
ni, tako da najboljša podjetja dosegajo od 600 točk (Bohinc in dr., 2005, str. 170).
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Filozofija modela EFQM-a je v dejstvu, da se zadovoljstvo kupcev in zaposlenih ter družbe
doseže z uresničevanjem strategije in načrtovanjem, upravljanjem sposobnosti zaposlenih
ter obvladovanjem vira, sistema kakovosti in procesa, to pa na koncu vodi k odličnosti
poslovnih rezultatov (Bohinc in dr., 2005, str. 170).
Poseben segment pripravljene organizacije, ki konkurira za nagrado EFQM-a, je
samoocena prijavitelja. Skozi samooceno, ki jo opravijo izurjeni notranji presojevalci, dobi
podjetje lastno sliko o sebi in na podlagi tega ne glede na uspešnost kandidature za
nagrado menedžment prijavitelja lahko določa ukrepe za izboljšanje stanja, to pa je tisto,
kar edino vodi k uspehu in poslovni odličnosti. Za vsem tem je nenehno prizadevanje k
boljšemu (Bohinc in dr., 2005, str. 170).

3.2 STANDARDI ISO
Standardi so dogovorjene, sprejete in dokumentirane značilnosti izdelkov, materialov ter
storitev, ki ustrezajo določenim merilom in zahtevam (Bohinc in dr., 2005, str. 168).
Standardi ISO so mednarodni standardi, sprejeti in dogovorjeni v okviru Mednarodne
organizacije za standardizacijo (The International Organization for Standardization – ISO),
ki združuje več kot 140 držav članic. ISO je mednarodna nevladna organizacija,
ustanovljena leta 1947, njena namena pa sta promocija in razvoj dogovorjenih
mednarodnih standardov, ki bodo olajšali mednarodno izmenjavo dobrin in izdelkov,
storitev oziroma materialov (Bohinc in dr., 2005, str. 168).
Mednarodno standardiziranje se začne še pred uradno ustanovitvijo Mednarodne
organizacije za standardizacijo že leta 1906, ko se ustanovi Mednarodna elektrotehnična
komisija. Prvi standard ISO je bil dogovorjen in objavljen leta 1951 kot standard za
industrijska dolžinska merila (Bohinc in dr., 2005, str. 168).
Od takrat do danes so standardi ISO postali zelo razvejani in strukturirani ter široko
uveljavljeni povsod po svetu, tudi v Sloveniji, deloma tudi v javnem sektorju (Bohinc in
dr., 2005, str. 168).
Pri nas standarde v okviru Mednarodne organizacije za standardizacijo pripravlja in
vzdržuje tehnični odbor ISO/TC 176. vodenje in zagotavljanje kakovosti, sestavljajo pa ga
trije tehnični pododbori (Bohinc in dr., 2005, str. 168).
3.2.1 Namen standardov ISO
Kakovost je postala bistveni element poslovne učinkovitosti in osnovno načelo vseh
uspešnih organizacij. Posledica tega je revolucija na področju kakovosti, ki je zajela vsa
proizvodna in neproizvodna področja. V nasprotju z dosedanjo prakso se z dviganjem
ravni kakovosti zmanjšujejo stroški in povečuje produktivnost. Vzrok za to je v tem, da se
vprašanja kakovosti lotevajo z novimi sistemskimi ukrepi, katerih osnovna načela so
podana v standardih ISO 9000 in ISO 14000 (Bohinc in dr., 2005, str. 169).
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Novi standardi ISO 9000:2000 za vodenje sistema kakovosti so trije (Bohinc in dr., 2005,
str. 170):
– ISO 9000:QMS (splošni koncepti in slovar),
– ISO 9001:QMS (zahteve),
– ISO 9004:QMS (smernice).
Zahteve standarda ISO 9001:QMS sestavljajo naslednji glavni deli:
–
–
–
–
–

sistem vodenja kakovosti,
odgovornost vodstva,
vodenje virov,
realizacija proizvoda,
merjenje, analiza in izboljševanje.

Novi standardi temeljijo na prožnosti sistema poslovodenja in procesih in ne na postopkih,
spodbujajo nenehno izboljševanje, vidijo v zadovoljstvu uporabnika merilo za uspešnost
sistema, zahtevajo postavitev merljivih ciljev, se osredotočajo na učinkovito notranje
komuniciranje ter usmerjanje pozornosti na razpoložljive vire (Vujoševič v: Bohinc in dr.,
2005, str. 170).
3.2.2 Standard ISO 9001:2000
Sistem obvladovanja kakovosti, kamor spadajo standardi ISO 9000 (International
Standards Organization, Geneva), namenja največji poudarek dokumentiranju notranjih
procesov in notranjim presojam. In prav to je razlog, da doseganje standardov ISO 9001
še ne zagotavlja uspešnosti organizacije, temveč ima z uspešnostjo le posredno povezavo.
Zagotavljanje standardov ISO 9000 je proces izboljšanja operativne učinkovitosti. In prav
na podlagi teh kritik je nastal izboljšani model ISO 9001:2000. Model standardov ISO
9001:2000 poudarja procesni pogled na sistem vodenja kakovosti, v katerem je še
posebno poudarjen proces neprestanih izboljšav. Sistem vodenja kakovosti obenem
pokriva celotni življenjski cikel realizacije izdelka ali storitve. Namesto le izpolnjevanja
standardnih zahtev so v novem modelu poudarjene prvine, ki zadevajo zadovoljstvo
kupca. V novem modelu so vsi elementi standardov ISO 9001:1994, nadgrajeni pa so z
elementi Demingovega kroga in elementi modela poslovne odličnosti EFQM-a (Merljak v:
Ivanko, 2005, str. 219).
Standarde ISO 9000 uporabljata dve vrsti neposrednih uporabnikov, in sicer kupci ter
dobavitelji, sporočilo pa je za obe strani različno, čeprav je vsebina standardov enaka za
vse. Kupci standarde uporabljajo zaradi želje po zaupanju v dobaviteljev sistem kakovosti.
Na drugi strani dobavitelji želijo doseči tako raven notranje poslovne kulture in urejenosti,
da bi bilo v organizaciji mogoče prepoznavati oziroma odkrivati in odstranjevati vzroke
neustreznih razmer, navzven pa tako doseči zadovoljstvo kupca. V standardu ISO 9000 so
opredeljeni glavni pojmi, povezani s kakovostjo (Ivanko, 2005, str. 219).
Standard ISO 9001 je namenjen preprečitvi nastajanju neustreznih izdelkov med
razvojem, konstruiranjem, izdelavo, pregledom in preskusom, montažo in servisiranjem.
Sistem kakovosti se uporablja, ko so zahteve za izdelek ali storitev določene, dobavitelj pa
sam opredeli podatke za nadaljnje delo in prevzame vso odgovornost od razvoja do
servisiranja izdelka. Dobavitelj mora dokazati svojo sposobnost, da izdelke razvije in
dobavi (Ivanko, 2005, str. 221).
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Standard ISO 9002 obsega zagotavljanje kakovosti med izdelavo, pregledom in
preskusom ter montažo. Potem, ko so osnutki in specifikacije za izdelke, procese ali druge
dejavnosti obdelani in predloženi dobavitelju, je sistem kakovosti uporabljen. Dobavitelj
mora dokazati svojo sposobnost, da obvlada proizvodni proces, tako da bo izdelek skladen
s predpisanimi zahtevami (Ivanko, 2005, str. 221).
Standard ISO 9003 se nanaša na zagotavljanje kakovosti med pregledom in preskusom.
Sistem kakovosti se uporablja, kadar so razvoj, izdelava in uporaba izdelka ter
informacijski tokovi že dolgo utečeni in se od dobavitelja zahteva le dokazilo o
zagotavljanju kakovosti pri končnih pregledih in preskusih izdelka (Ivanko, 2005, str. 221).
V standardu ISO 9004 so podane prvine menedžmenta kakovosti in sistema zagotavljanja
kakovosti v vseh fazah razvoja, proizvodnje in uporabe izdelka. Standard ISO 9004 je
najpomembnejši standard in podlaga standardom ISO od 9001 do 9003 (Ivanko, 2005,
str. 221).
Standard ISO 9001:2000 podrobno določa zahteve za sistem ravnanja kakovosti za
uporabo v organizaciji, za certificiranje ali pogodbene namene. Osredotoča se na
učinkovitost sistema ravnanja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev uporabnika. Uvajanje
standarda obvladovanja kakovosti ISO 9001 v mnogih organizacijah pomeni nov zagon in
drugačen pristop h kakovosti izdelkov in izvedbi storitev ter kakovosti poslovanja (Ivanko,
2005, str. 221).
Ustvarjalci standardov obvladovanja kakovosti so analizirali izkušnje vodilnih svetovnih
podjetij in načela, ki jih vodijo pri njihovem delu. Na tej podlagi so oblikovali osem načel
obvladovanja kakovosti, na katerih je zasnovan skladni par standardov ISO 9001:2000 in
ISO 9004:2000 (Novak v: Ivanko, 2005, str. 221):
1.

2.

3.

4.

5.

osredotočenost na uporabnike:
uspeh poslovanja je že od začetka odvisen od tega, kako dobro uspe organizacija
zadovoljevati pričakovanja uporabnikov oziroma kupcev. Organizacije so odvisne od
svojih uporabnikov, zato naj si prizadevajo preseči njihova pričakovanja;
voditeljstvo:
brez voditeljstva in zavezanosti najvišjega vodstva k razvoju kakovosti bodo vsa
prizadevanja zamrla. Vodstvo z načinom svojega vodenja opredeli vzdušje
organizacije in notranjo kulturo, kar vpliva na vse zaposlene;
vključenost zaposlenih:
brez sodelovanja vseh zaposlenih je zelo malo možnosti, da bodo cilji doseženi.
Vključevanje zaposlenih mora potekati na vseh ravneh, da bodo vsi začutili, da imajo
tudi sami korist od uspeha organizacije, hkrati pa naj se sposobnosti zaposlenih
uporabljajo v korist organizacije;
procesni pristop:
želene rezultate dosežemo uspešneje, če aktivnosti obravnavamo procesno. To
pomeni, da po začetni identifikaciji ter poznejšem obvladovanju procesov in njihovih
medsebojnih vplivov sistematično povečujemo zadovoljstvo uporabnikov. Vsaka
sprememba v poslovanju ali nov projekt bo namreč potekal bolje, če bo obravnavan
procesno in ne kot osamljena naloga;
sistemski pristop k vodenju:
poslovanje organizacije je učinkovitejše, če so različni procesi nadzorovani kot del
celotnega sistema. Vodenje in obvladovanje stičnih točk med procesi zagotavljata,
da bo vsak proces prispeval k doseganju skupnih ciljev;
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6.

7.

8.

nenehno izboljševanje:
nenehno izboljševanje naj postane cilj vsake organizacije. Konkurenčna organizacija
se nenehno izboljšuje, zato se mora izboljševati tudi organizacija, če želi obdržati
enak odnos do nje, kaj šele, če jo želi prehiteti;
odločanje na podlagi dejstev:
prepogosto so kritične odločitve sprejete na podlagi intuicije ali celo čustvenih
odzivov. Bolje je, da zberemo in analiziramo ustrezne podatke ter dejstva in nato na
tej podlagi sprejmemo svoje odločitve;
vzajemno koristni odnosi z dobavitelji:
kakovost in zanesljivost svojih storitev oziroma izdelkov lahko močno povečamo z
razvojem odnosov z dobavitelji, da bodo ti postali naši resnični partnerji. To nam
hkrati omogoča tudi boljše finančne rezultate.

Celovito obvladovanje kakovosti, ki se začne z uvajanjem sistema vodenja kakovosti po
zahtevah standarda ISO 9001:2000, je predvsem uveljavljanje miselnosti pri zaposlenih,
da ima kakovost v vseh delih organizacije pomembno vrednoto. Zahteve ISO 9001:2000
so osnovno vodilo, ki jim moramo slediti pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti v
organizaciji. Posegajo v ključne poslovne funkcije organizacije (Ivanko, 2005, str. 222).
Notranja presoja je proces, katerega namen je ugotoviti, ali so prvine sistema kakovosti
organizacije učinkovite in primerne za doseganje ciljev kakovosti. Z drugimi besedami to
pomeni, da je to proces odkrivanja skladnosti oziroma neskladnosti z zahtevami standarda
oziroma dokumentacijo sistema kakovosti. Notranje presoje so, če jih gledamo z vidika
zagotavljanja standardov kakovosti ISO 9001, precej preprosta in rutinska zadeva, lahko
pa jo organizacija razširi na prvine, ki niso zajete v standardu ISO 9001. V tem primeru
notranja presoja postane orodje in pomoč pri prehajanju s sistema zagotavljanja
kakovosti na sistem poslovne odličnosti (Ivanko, 2005, str. 223).

3.3 SERVQUAL
Za opredelitev kakovosti storitev obstaja več modelov. Različni avtorji navajajo različna
merila presojanja kakovosti storitev v svojih modelih. Čeprav vsi modeli poskušajo
prepoznati dejavnike, ki pomembno vplivajo na kakovost storitev, je največjo podporo in
praktično uporabo doživel model servqual (Service Quality) (Ivanko, 2005, str. 223).
Metodo so razvili leta 1986, uvedli pa leta 1988 v Združenih državah Amerike. Je način
merjenja neskladja med uporabnikovim zaznavanjem in pričakovanjem kakovosti storitev.
Opisana je v več kot 100 člankih in vsaj 20 doktorskih disertacijah ter je najpogosteje
uporabljen model pri merjenju kakovosti storitev. Za to metodo so razvili tudi lestvico za
merjenje kakovosti storitev, kot jo zaznavajo uporabniki. Lestvica je sestavljena iz petih
skupin kakovosti (Cvikl v: Ivanko, 2005, str. 223):
1.
2.
3.
4.
5.

fizični videz, ki obsega stanje, videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov, opreme,
okolja, zaposlenih ter predstavitvenega gradiva;
zanesljivost v smislu sposobnosti, da obljubljeno storitev zanesljivo in natančno
izvedemo;
odzivnost v smislu pripravljenosti pomagati pri reševanju nalog;
zaupanje, znanje in ustrežljivost zaposlenih, ki vlivajo zaupanje ter samozavest pri
strankah;
empatija kot sposobnost vživeti se v vlogo in težavo uporabnika.
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V storitvenih organizacijah upoštevajo navedena merila pri oblikovanju modela servqual
za merjenje kakovosti storitve, ki je prilagojen njihovim potrebam. Model je sestavljen iz
dveh delov, v vsakem pa anketirani uporabniki storitve odgovarjajo na 22 trditev. V prvem
delu mora anketiranec odgovoriti na vprašanja, kakšno storitev bi morala ponuditi
storitvena organizacija, v drugem delu pa odgovarja na vprašanja, kakšno storitev je
organizacija v resnici ponudila (Hoffman, Bateson, 1997, str. 306–307). Za obe obliki
uporablja posebno merilno lestvico s sedmimi stopnjami od »zelo se strinjam« na eni
strani, do »sploh se ne strinjam« na drugi strani (Ivanko, 2005, str. 223).
Pomanjkljivost med pričakovano in zaznavno storitvijo je merilo kakovosti storitev. Model
ocenjevanja kakovosti storitev servqual ne upošteva dveh meril, ki sta pomembni za
porabnikovo oceno storitve, in sicer izvedbe storitve, saj bi kakovost porabnik ocenil veliko
bolj zanesljivo, če bi primerjal postopek izvedbe in končni vtis o opravljeni storitvi, ter
povezave med oceno in kakovostjo storitve. Če porabnik plača več, pričakuje tudi boljšo
storitev (Potočnik v: Ivanko, 2005, str. 225).
Model je močno razširjen, vendar so se pri njihovi uporabi pokazale tudi nekatere
pomanjkljivosti. Problem je v natančnosti opredelitve meril za ocenjevanje kakovosti in v
realnosti odgovorov po opravljeni storitvi. Porabniki z negativnimi izkušnjami pretiravajo v
svojih pričakovanjih, porabniki, ki imajo pozitivne izkušnje, pa ne postavijo svojih zahtev
preveč visoko. Subjektivnost posameznikovih pogledov je težko preoblikovati v
objektivnost kakovosti storitve, zato je težko postaviti standard za vrednotenje kakovosti
storitve. Prav tako ni mogoče natančno opredeliti pričakovanj uporabnikov in na podlagi
primerjave pričakovanj z dejansko kakovostjo storitve sklepati o kakovosti storitve
(Ivanko, 2005, str. 225).

3.4 MODEL CAF
Skupni ocenjevalni okvir (Common Asesment Framework – CAF) za organizacije v javnem
sektorju je evropski model kakovosti. Kot ukrep spada med dejavnosti razvoja oziroma
reforme slovenske uprave na področju kakovosti, predvsem z vidika ugotavljanja
učinkovitosti in uspešnosti upravnih organizacij. V javni upravi je merjenje rezultatov
namreč oteženo zaradi narave dejavnosti dolgoročnih ciljev, katerih ne/izpolnitev se bo
pokazala v dolgoročnem obdobju, razmeroma neznanem razmerju med inputom in
outputom ter v težko merljivih rezultatih zaradi različnega razumevanja opredelitve
rezultatov. Med metodami ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti v upravi so zato
najuspešnejši povezovalni modeli, ki vključujejo več meril uspešnosti, predvsem pa
upoštevanje usmerjenosti k procesom in strankam ter nefinančne rezultate (Ivanko, 2005,
str. 239).
Model CAF je rezultat sodelovanja ministrov, pristojnih za javni sektor, v državah članicah
Evropske unije. Generalni direktorji na tem področju so v letih 1998–2000 oblikovali prvo
različico, oktobra 2002 pa na podlagi izkušenj pri uporabi prve različice še novo različico
modela CAF. Model CAF je orodje, ki naj bi pomagalo organizacijam javnega sektorja po
vsej Evropi uporabljati tehnike upravljanja kakovosti v javnem sektorju, kar je izkusilo v
obdobju od leta 2000 že skoraj 500 evropskih upravnih organizacij na državni, regionalni
in lokalni ravni. Vključno s poskusnim modelom so CAF od oktobra 2002 do oktobra 2003
uporabili v 26 slovenskih organizacijah ali njihovih organizacijskih enotah. Od tega se je
11 organov odločilo svoje podatke poslati zbirni bazi na Evropskem institutu za javno
upravo, kar Slovenijo uvršča po pogostosti med 199 evropskimi organizacijami za Belgijo,
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Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Finsko, Italijo in Španijo. Med pristopnicami se CAF zelo
uporablja še v Estoniji, na Slovaškem, Češkem, Cipru itn. (Ivanko, 2005, str. 240).
V primerjavi z modelom odličnosti EFQM-a je CAF začetna stopnja k odličnosti, zato je
samoocena po CAF-u tudi odlična priložnost za kandidaturo za pridobitev slovenskega
priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Če primerjamo modela EFQM-a in
CAF, ugotovimo, da je model CAF bolj preprost kot model EFQM-a, vsebinsko pa se
razlikuje le v treh lastnostih (Ivanko, 2005, str. 240):
1.
2.
3.

viri: to lastnost razširja na odnose z zunanjimi udeleženci in na primerjavo z dobro
prakso (benchmarking);
uspešnost procesov: razširja z obvladovanjem sprememb in usmeritvijo k
uporabnikom;
dosežki poslovanja: razširja z meritvami uspešnosti glede ciljev programa in javne
politike.

Ključne prednosti modela CAF so (Verbanjšak v: Ivanko, 2005, str. 240):
– integralnost modela: upošteva dejavnike in rezultate dela;
– model je razvit posebej za javni sektor, zato poudarja posebnost upravnega dela,
predvsem upoštevanje strank oziroma uporabnikov, procesno usmerjenost uprave in
nefinančne kazalnike uspešnosti delovanja;
– zaradi široke uporabe v evropskih upravah omogoča primerljivost v evropskem
kontekstu;
– model lahko uporabljajo vsi deli javne uprave, ki obsegajo javne upravne organe na
državni, zvezni, regionalni in lokalni upravni ravni;
– prav tako se lahko uporablja v najrazličnejših okoliščinah kot del sistematičnega
programa reforme na podlagi odločitve posamezne organizacije v javnem sektorju ali
kot vaja za razvoj določenega dela organizacije;
– ker v celotnem procesu vključuje vse zaposlene, ustvarja skupni jezik in kulturo v
organizaciji, zaposlene obvešča in izobražuje;
– organizacije lahko uporabljajo CAF svobodno in po želji, saj je javno dostopen ter
brezplačen, kar posledično pomeni razmeroma nizke stroške, predvsem pri
samoocenjevanju, saj zahteva razmeroma malo virov in časa za verodostojne izide;
– možnosti uporabe so različne, od samoocenjevanja do primerjanja zunanjega
ocenjevanja in nagrajevanja, kar lahko opravimo alternativno ali v zaporednih fazah,
prisotna pa je relativna ohlapnost meril, ki upošteva različna izhodiščna stanja
posameznih organizacij.
CAF je mogoče uporabljati v vseh delih javnega sektorja, ki ga sestavljajo javne
organizacije na državni, regionalni ali lokalni ravni. Prav tako se lahko uporablja v
najrazličnejših okoliščinah kot del sistematičnega programa prenove ali kot podlaga za
postavljanje ciljev pri prizadevanjih za izboljšanje javnih storitvenih organizacij. V
nekaterih primerih, predvsem pri zelo velikih organizacijah, je samoocenjevanje mogoče le
v delu organizacije, izbranem sektorju ali oddelku (Ivanko, 2005, str. 241).
Devet okvirčkov v sestavi modela nakazuje glavne vidike, ki jih je treba obravnavati pri
analizi vsake organizacije. Vsak izmed teh okvirčkov vsebuje seznam meril. Naštela bom le
glavna merila, ki nakazujejo področja, ki jih pri ocenjevanju organizacije obravnavamo,
podmerila pa so bolj podrobneje razčlenjena. Merila so (Ivanko, 2005, str. 242):
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Dejavniki:
1.
2.
3.
4.
5.

voditeljstvo,
strategija in načrtovanje,
ravnanje z ljudmi pri delu,
partnerstva in viri,
upravljanje procesov in obvladovanje sprememb,

rezultati:
6.
7.
8.
9.

za uporabnike oziroma državljane,
za zaposlene,
za družbo,
ključni rezultati uspešnosti delovanja.

Če povzamem, samoocenjevanje po modelu CAF zagotavlja organizaciji priložnost, da se
več nauči o sebi. Model CAF je v primerjavi z razvitim modelom celovitega upravljanja
kakovosti (TQM) preprost model, ki je razvit predvsem za pridobitev prvega vtisa o
delovanju organizacije (Ivanko, 2005, str. 242).

16

4 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE UPRAVNE ENOTE
4.1 ORGANIZIRANOST UPRAVNE ENOTE GROSUPLJE
Splošna predstavitev organizacije
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije državne uprave v Sloveniji. V
naši kategorizaciji načinov upravne decentralizacije jo lahko označimo kot splošni upravni
okraj (Demšar, 2010, str. 19).
Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področij naslednjih
ministrstev (Upravna enota Grosuplje (2010). Naloge in cilji. Dosegljivo na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/,
11.
10.
2010):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva
Ministrstva

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

finance,
notranje zadeve,
pravosodje,
obrambo,
delo, družino in socialne zadeve,
gospodarstvo,
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
kulturo,
okolje in prostor,
promet,
šolstvo in šport,
javno upravo.

Državna uprava opravlja tudi druge z zakonom določene upravne naloge. Zaradi
funkcionalne povezanosti z ministrstvi so na upravni enoti organizirane notranje
organizacijske enote. Na Upravni enoti Grosuplje so po delovnih področjih organizirani
naslednji oddelki (Upravna enota Grosuplje (2010). Naloge in cilji. Dosegljivo na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/,
11.
10.
2010):
–
–
–

Oddelek za upravno notranje zadeve, znotraj tega oddelka sta kot način dela
organizirana tudi Krajevni urad Ivančna Gorica in Krajevni urad Dobrepolje;
Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo;
Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve z Glavno in
sprejemno pisarno.

Določene naloge izvajajo krajevni uradi, in sicer krajevna urada, ki delujeta v okviru
Oddelka za upravno notranje zadeve, in sicer (Upravna enota Grosuplje (2010). Naloge in
cilji.
Dosegljivo
na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/,
11.
10.
2010):
– Krajevni urad Ivančna Gorica,
– Krajevni urad Dobrepolje.
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Krajevni urad kot način dela zagotavlja izvajanje nalog s področja upravnih notranjih
zadev, poleg tega pa tudi vpisovanje podatkov, sprememb in dopolnitev v delovno knjižico
ter izdajanje zemljiškoknjižnih izpiskov (Upravna enota Grosuplje (2010). Naloge in cilji.
Dosegljivo
na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/,
11.
10.
2010).

4.2

PRAVNI VIDIK UPRAVNE ENOTE

Upravne enote kot teritorialni organi državne uprave opravljajo dekoncentrirane naloge
državne uprave na svojem območju. Zakon o upravi določa, da upravne enote odločajo na
prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne
upravne stvari ni drugače določeno. Velja torej domneva (presumpcija) pristojnosti za
izdajanje upravnih odločb na prvi stopnji v korist upravnih enot. Njihove naloge so
določene s številnimi področnimi zakoni, kot so Zakon o matičnih knjigah, Zakon o osebni
izkaznici, Zakon o društvih, Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Zakon o
kmetijskih zemljiščih itn. (Demšar, 2010, str. 19).
Upravne enote opravljajo naloge na več upravnih področjih, ne pa na vseh. Področja, ki
jih pokriva Upravna enota Grosuplje, so predvsem naslednja (Upravna enota Grosuplje
(2010).
Naloge
in
cilji.
Dostopno
na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/,
15.
12.
2010):
Upravno notranje zadeve: v Oddelku za upravno notranje zadeve se opravljajo naloge
s področja upravno notranjih zadev, kot so registracija motornih vozil, državljanstvo,
matične zadeve, osebno ime, osebna izkaznica, potni listi, register prebivalstva, društva,
javna zbiranja, orožje, eksplozivne snovi in tujci. Veljavni predpisi s področja upravno
notranjih zadev so (Upravna enota Grosuplje (2010). Zakonodaja. Dosegljivo na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/zakonodaja/, 15. 12. 2010):
•

•

•

•

•

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS); Ur. l. RS, št. 4/1993; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 71/1994, 23/1996, 47/1997, 23/1999-ZSOVA, 119/2000,
30/2001, 52/2002-ZDU-1, 123/2004, 24/2005-UPB1, 109/2008, 55/2009 Odl. US: UI-294/07-16, 38/2010-ZUKN;
Zakon o državni upravi (ZDU-1); Ur. l. RS, št. 52/2002; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004,
97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUPE, 48/2009;
Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO); Ur. l. RS, št. 15/1990;
Spremembe in dopolnitve: Ur. l. RS, št. 5/1991, 18/1991, 22/1991, 2/1991-I,
4/1993, 18/1994-ZRPJZ, 41/1994, 70/1997, 87/1997-ZPSDP, 38/1999, 56/2002-ZJU;
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR); Ur. l. RS, št. 42/2002; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/0622, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl. US: U-I-284/06-26;
Zakon o policiji (ZPol); Ur. l. RS, št. 49/1998 (66/1998 popr.); Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 43/2001 Odl. US: U-I-407-98-25, 93/2001, 56/2002-ZJU,
26/2003-ZPNOVS, 48/2003 Odl. US: U-I-272/98-26, 79/2003, 110/2003-UPB1,
43/2004-ZKP-F, 50/2004, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004
popr.), 102/2004-UPB2 (14/2005 popr.), 53/2005, 70/2005-UPB4, 98/2005,
113/2005-ZJU-B, 3/2006-UPB5, 36/2006 Odl. US: U-I-152/03-13, 78/2006,
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•
•

107/2006-UPB6, 14/2007-ZVS, 42/2009, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.), 66/2009-UPB7, 22/2010;
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1); Ur. l. RS, št. 70/2006;
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2007–2011 (ReNPPZK0711); Ur. l. RS, št. 40/2007;

Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo: v Oddelku za okolje,
prostor, kmetijstvo in gospodarstvo se opravljajo naloge s področja okolja in prostora,
kmetijstva ter področja gospodarstva, kot so področje okolja in prostora, področje
kmetijstva ter področje gospodarstva. Pomembnejši predpisi s področja okolja, prostora,
kmetijstva in gospodarstva so (Upravna enota Grosuplje (2010). Zakonodaja. Dosegljivo
na: http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/zakonodaja/, 15. 12. 2010):
•

•

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); Ur. l. RS, št. 59/1996; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 31/1998 Odl. US: U-I-340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000ZKme, 68/2000 Odl. US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl. US: U-I-266/98-72, 58/2002ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003,
55/2003-UPB1;
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1); Ur. l. RS, št. 110/2002; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 97/2003 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004,
47/2004, 62/2004 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl. US: U-I286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1
(62/2010 popr.);

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve: v Oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve se opravljajo naloge s področja
obče uprave in upravne naloge ter skupne zadeve za upravno enoto, kot so skupne in
splošne zadeve, glavna in sprejemna pisarna, naloge kadrovskega poslovanja ter finančno
računovodsko poslovanje. Pomembnejši predpisi s področja obče uprave, druge upravne
naloge in skupne zadeve so (Upravna enota Grosuplje (2010). Zakonodaja. Dosegljivo na:
http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/zakonodaja/, 15. 12. 2010):
•

•

•

Zakon o vojnih veteranih (ZVV); Ur. l. RS, št. 63/1995; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 108/1999, 47/2002 Odl. US: U-I-187/00-38, 76/2003,
110/2003-UPB1, 38/2006, 59/2006-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 101/2006 Odl. US: U-I89/04-23;
Zakon o vojnih invalidih (ZVojI); Ur. l. RS, št. 63/1995; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 62/1996 Skl. US, 2/1997 Odl. US: U-I-86/96, 19/1997
(21/1997 popr.), 75/1997, 19/2000 Skl. US: U-I-140/96, 11/2006 Odl. US: U-I170/05-9, Up-224/03-15, 61/2006-ZDru-1, 114/2006-ZUTPG;
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN); Ur. l. RS, št. 63/1995; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 8/1996, 44/1996, 70/1997, 39/1998 Odl. US: U-I-64/97-8,
43/1999, 51/1999 Skl. US: U-I-327/96, 19/2000 Odl. US: U-I-327/96, 28/2000,
64/2001, 32/2002 Odl. US: U-I-221/01-9, 110/2002 (3/2003 popr.), 18/2003-UPB1,
54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 68/2005 Odl. US:
U-I-29/04-19, 61/2006-ZDru-1, 114/2006-ZUTPG, 118/2006 Odl. US: U-I-266/04105, 72/2009.
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Uredba o upravnem poslovanju
Kakovost se v javni upravi primarno zagotavlja prek Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 20/2005) in različnih shem kakovosti. Uredba o upravnem poslovanju je v veljavi
od marca 2005, ko je razveljavila in v delu ugotavljanja kakovosti nadomestila Uredbo o
poslovanju s strankami (Ministrstvo za javno upravo, 2010).
Uredba o upravnem poslovanju je po pravni naravi podzakonski predpis, ki ga je z
uveljavitvijo marca 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije. Prvotno besedilo je bilo
objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 20/2005 z dne 3. marec 2005. Uredba
o upravnem poslovanju je bila pogosto novelirana, v treh letih od uveljavitve (od marca
2005 do marca 2008) kar osemkrat (Ministrstvo za javno upravo, 2010).
Uredba o upravnem poslovanju je pripravljena na podlagi dveh zakonov, in sicer
(Ministrstvo za javno upravo, 2010):
–

Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002,
73/2004, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUP-E in 65/2008),

–

Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 45/2004-ZdZPGK,
61/2004, 123/2004, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007).

Uredba o upravnem poslovanju ureja več vprašanj, saj vključuje nekatere veljavne
izvedbene akte na področju upravnega postopka in delovanja državne uprave. Uredba o
upravnem poslovanju ureja nove institute in hkrati povzema do marca 2005 veljavne
(skupaj je sedem podzakonskih aktov) (Ministrstvo za javno upravo, 2010).
Uredba o upravnem poslovanju je temeljni akt za enotno poslovanje vseh organov javne
uprave, analogno sodnemu redu na sodiščih. Uredba o upravnem poslovanju vsebuje
naslednja poglavja (Uredba o upravnem poslovanju; Ur. l. RS, št. 20/2005; Spremembe in
dopolnitve: Ur. l. RS, št. 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007
(122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010):
•

Splošne določbe (predmet urejanja, definicije pojmov, posebni primeri krajevne
pristojnosti, pooblastila predstojnikov in naloge javnih uslužbencev, 1.–5. člen);

•

Poslovanje s strankami (zagotavljanje informacij o storitvah in odzivnosti, posebej
informacije strankam o upravnih postopkih, 6.–25. člen);

•

Zagotavljanje javnosti dela (26.–30. člen);

•

Delovni in poslovni čas ter uradne ure (31., 52.–60. člen; 32.–51. člen so bili črtani z
Uredbo o delovnem času v organih državne uprave, Ur. l. RS, št. 115/2007,
122/2007 popr.);

•

Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti (61.–91. člen);

•

Upravljanje z dokumentarnim gradivom (vključno z elektronskimi vlogami, obrazci
vlog, plačilom upravnih storitev, pripravo dokumentov in celostno podobo, 92.–169.
člen);

•

Vročanje (170.–180. člen);
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•

Hramba dokumentarnega gradiva (181.–198. člen);

•

Uradna dejanja (pridobivanje in posredovanje podatkov, upravna overitev, uradne
objave, 199.–222. člen);

•

Poslovanje v jezikih narodnih skupnosti (223. člen);

•

Nadzor nad izvajanjem te uredbe (224.–228. člen);

•

Predhodne in končne določbe (229.–233. člen).

Menim, da bi bila Uredba o upravnem poslovanju priporočljiva za vsako javno upravo, saj
je bila sprejeta prav z namenom, da bi poslovanje javne uprave poenotili in varovali
pravice strank v upravnem postopku. Predvsem pomembna se mi zdi Uredba o upravnem
poslovanju, ker poenostavi elektronsko poslovanje med organi, dostop do uradnih evidenc
prek spleta in izmenjavo podatkov med organi.

4.3 ORGANIZACIJSKA SHEMA
Upravna enota je individualno voden organ. Vodi jo načelnik, ki ga imenuje vlada na
predlog ministra, pristojnega za upravo, torej ministra za notranje zadeve, po
predhodnem mnenju občinskih svetov na območju, za katerega je ustanovljena upravna
enota (Demšar, 2010, str. 20).
Načelnik je javni uslužbenec, po veljavni ureditvi višji upravni delavec, ne pa funkcionar.
Upravna enota je notranje organizirana na oddelke in druge notranje organizacijske
enote. Oddelki se ustanavljajo po resornem načelu, torej za posamezna upravna področja.
Tako se organizacijska struktura bolj ali manj ujema z zgoraj naštetimi področji, ki jih
pokriva upravna enota. Načelnik je kot predstojnik upravne enote pooblaščen za izdajanje
oziroma podpisovanje upravnih odločb, to pooblastilo pa lahko da tudi vodjem notranjih
organizacijskih enot in drugim uradnim osebam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
(Demšar, 2010, str. 20).
Na vrhu organizacijske sheme je načelnica Upravne enote Grosuplje.
Pod njo so trije oddelki, in sicer Oddelek za upravno notranje zadeve, Oddelek za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve ter Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo
in gospodarstvo. Pod Oddelek za upravno notranje zadeve spadata tudi Krajevni urad
Ivančna Gorica in Krajevni urad Dobrepolje, pod Oddelek za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve pa spada tudi Glavna in sprejemna pisarna.
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Slika 1: Organizacijska shema Upravne enote Grosuplje

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE

NAČELNICA
UPRAVNE ENOTE

ODDELEK ZA
UPRAVNO NOTRANJE
ZADEVE

ODDELEK ZA
OBČO UPRAVO,
DRUGE UPRAVNE
NALOGE IN
SKUPNE ZADEVE

Krajevni urad
Ivančna Gorica

ODDELEK ZA
OKOLJE,
PROSTOR,
KMETIJSTVO IN
GOSPODARSTVO

Glavna in
sprejemna
pisarna

Krajevni urad
Dobrepolje
Vir: Upravna enota Grosuplje (2010).

4.3.1 Podlage za delovanje in organiziranost, status in pristojnosti
organizacije
Upravna enota Grosuplje je bila ustanovljena 1. januarja 1995 na podlagi Zakona o
upravi, ko se je v Republiki Sloveniji začel proces reorganizacije državne uprave in
uvajanja lokalne samouprave. Upravna enota je samostojna organizacijska oblika na
državni ravni in hkrati organ odločanja na I. stopnji o upravnih stvareh iz državne
pristojnosti (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi
storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Upravna enota Grosuplje je v skladu z zakonom organizirana za območje treh občin, in
sicer občine Grosuplje, Ivančna Gorica ter Dobrepolje, in pokriva spodaj navedeno
območje in število prebivalcev (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank
s ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999):
•

Grosuplje: območje s 134 km2 in 18.844 prebivalci, 67 naselij;

•

Ivančna Gorica: območje z 227 km2 in 15.138 prebivalci, 137 naselij, od katerih štiri
naselja Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah oziroma 203
prebivalci ne spadajo v Upravno enoto Grosuplje, temveč v Upravno enoto Litija);
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•

Dobrepolje: območje s 103 km2 in 3828 prebivalci, 24 naselij.

Skupna površina upravne enote znaša 464 km2, 224 naselij, pri tem pa je skupno število
37.604 prebivalcev (SURS, 2010).
Upravna enota Grosuplje je organ državne uprave, ki opravlja za državljane in pravne
osebe upravne storitve. Občanom in poslovnim subjektom, lokalnim skupnostim ter
drugim institucijam izdaja posamične upravne akte (odločbe, sklepe) na podlagi Zakona o
splošnem upravnem postopku in posameznih materialnih predpisov. Upravna enota
opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo
posamezno področje. Pri tem mora spoštovati z zakonom določene roke. Sredstva za
izvajanje svojih pristojnosti dobi Upravna enota Grosuplje iz državnega proračuna
(Vsebinsko poročilo o delu Upravne enote Grosuplje, 2009).
Ena izmed najpomembnejših opredelitev strategije upravne enote je slediti sodobnim
težnjam razvoja na področju zagotavljanja storitev v javnem sektorju, natančneje v
upravni enoti, v skladu z načeli članstva v Evropski uniji, k čemur sodita tudi prilagajanje
in usklajevanje dela javne uprave. Upravna enota nima neposrednega vpliva na vsebino
zakonov, ki jih izvaja, lahko pa z organizacijskimi ukrepi vpliva na njihovo izvajanje na
način, ki je občanom prijazen in najlaže dostopen (Vsebinsko poročilo o delu Upravne
enote Grosuplje, 2009).
4.3.2 Organizacija upravne enote
Upravna enota zagotavlja storitve in opravlja upravne naloge iz pristojnosti na področjih,
za katera so pristojna posamezna ministrstva. Opravlja tudi vse druge z zakonom
določene upravne naloge oblastvenega značaja, naloge s področja obrambnih priprav in
organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim organizacijskim
enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote (Metodologija izvedbe
projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Teritorialna in notranja organiziranost upravne enote je določena v Aktu o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Grosuplje (Metodologija izvedbe
projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Na upravni enoti so za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirane
notranje organizacijske enote (Upravna enota Grosuplje (2010). Naloge in cilji. Dostopno
na: http://www.upravneenote.gov.si/grosuplje/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji, 11. 10.
2010):
•
•
•

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, znotraj Glavne in
sprejemne pisarne;
Oddelek za upravno notranje zadeve;
Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo.

4.3.3 Zavezanost vodstva
Vodstvo upravne enote z uvedbo sistema vodenja kakovosti ob upoštevanju strateškega
načrta reforme javne uprave, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in s pripravo ter
uvajanjem standarda ISO 9001:2000 vzpostavlja takšne aktivnosti, ki so osredotočene na
povečanje strokovnosti in učinkovitosti njenega dela ter zadovoljstva strank in zaposlenih
(Poslovnik kakovosti RS Upravne enote Grosuplje, 2009).
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Vodstvo upravne enote se zavezuje, da bo v celoti izvajalo strateški načrt reforme javne
uprave ter usmeritve in cilje Ministrstva za javno upravo, zaveda pa se, da mora imeti pri
tem podporo vseh javnih uslužbencev, zato vodstvo vzpostavlja in vzdržuje visoko stopnjo
zavezanosti za kakovost pri vseh zaposlenih (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote
Grosuplje, 2009).
Javni uslužbenci upravne enote podpirajo in sodelujejo pri takšnem načinu dela, kar
vodstvu zagotavlja pomoč ter podporo pri njihovih odločitvah (Poslovnik kakovosti RS
Upravne enote Grosuplje, 2009).
Uvajanje kakovosti v državno upravo je temelj za njeno boljšo učinkovitost. V ta namen
Vlada RS pripravlja oziroma je že pripravila nekatere nove zakone in podzakonske
predpise (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote Grosuplje, 2009).
Sprejeta Uredba o upravnem poslovanju ter poenotenju in standardizaciji obrazcev vlog v
upravnih postopkih je prav tako pripomogla k izboljšanju kakovosti storitev uprave.
Realizacija ciljev, s katerimi bomo še bolj približali javno upravo državljanom, skrajšali
postopke, povečali učinkovitost in zanesljivost storitev, je precej odvisna tudi od uvedbe
elektronskega poslovanja v javni upravi. Državljani lahko nekatere elektronske vloge že
oddajajo prek spleta (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote Grosuplje, 2009).
Kolegij načelnice periodično obravnava poročila o učinkovitosti in strokovnosti
opravljenega dela. Vodje notranjih organizacijskih enot s sklepi kolegija seznanijo
zaposlene v oddelku na animacijskih sestankih ali po elektronski pošti (Poslovnik kakovosti
RS Upravne enote Grosuplje, 2009).
Za določeno obdobje vodstvo upravne enote določi politiko kakovosti, ki jo bo izvajala.
Predlog poda načelnica, dokončno pa se oblikuje na kolegiju. Na podlagi sprejete politike
kakovosti na upravni enoti, zahtev strank, zakonodaje in razpoložljivih virov vodstvo določi
cilje kakovosti za upravno enoto, ki so opredeljeni v letnem poslovnem načrtu upravne
enote. Za njihovo realizacijo skrbi vodstvo z rednimi vodstvenimi pregledi. O vodstvenih
pregledih se pripravijo poročila, ki jih obravnava kolegij načelnice. Za realizacijo politike
kakovosti in ciljev kakovosti mora vodstvo tekoče zagotavljati vse potrebne vire, in sicer
kadrovske ter prostorske, opremo, informacijsko podporo, finančne vire, usposabljanje
idr. Strategijo zagotavljanja virov opredeli v letnem poslovnem načrtu upravne enote v
sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote
Grosuplje, 2009).
4.3.4 Osredotočenost na stranke
Upravna enota zagotavlja storitve in opravlja upravne naloge na način, ki zagotavlja
stranki hitro, prijazno, strokovno in učinkovito reševanje zahtev, ki so v skladu z njihovimi
pričakovanji ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov, ki zagotavljajo pravno
varnost strank. Je izvajalka predpisov iz državne pristojnosti na lokalni ravni. Na vsebino
predpisa, ki ga je sprejel zakonodajni organ in državljanom dal določene pravice,
obveznosti ali pravne koristi, nima vpliva, lahko pa z ustreznim načinom in organizacijo
dela, zagotovitvijo ustreznih virov ter usposabljanjem zaposlenih strankam olajša ali
pospeši rešitev upravne zadeve (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote Grosuplje, 2009).
Stranke v upravni enoti so občani, državljani ali pravne osebe, ki v upravnih postopkih na
prvi stopnji uveljavljajo svoje pravice, obveznosti ali pravne koristi. Pri izvajanju upravnih
postopkov sodelujejo kot stranke tudi posamezni oddelki v upravni enoti, ministrstva in
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drugi državni organi ter lokalne skupnosti. V posameznih procesih se v vlogi strank
pojavljajo tudi javni uslužbenci na upravni enoti (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote
Grosuplje, 2009).
Upravna enota si prizadeva, da so zahteve strank izpolnjene v zakonitem roku,
kakovostno in s primernim odnosom do njih. Za to so potrebni komuniciranje s strankami,
obravnava in reševanje vlog ter povratnih informacij strank, vključno z njihovimi
pripombami, pritožbami in predlogi. Pri tem si pomaga z računalniško evidenco zadev za
spremljanje poteka reševanja zadeve ter s periodičnimi in statističnimi poročili,
zadovoljstvo strank in zaposlenih pa ugotavlja z anketo (Poslovnik kakovosti RS Upravne
enote Grosuplje, 2009).
Osredotočenost na stranke nalaga upravni enoti tudi vladna uredba o upravnem
poslovanju. Vodstvo upravne enote z ustreznimi aktivnostmi in ukrepi vzpodbuja
dojemljivost javnih uslužbencev za potrebe strank oziroma zahteve ter primerno odzivanje
na njihove pripombe, pritožbe ali predloge (Poslovnik kakovosti RS Upravne enote
Grosuplje, 2009).

4.4 KADROVSKI VIRI UPRAVNE ENOTE
Zaposleni v upravnih enotah so javni uslužbenci, in sicer uradniki ter strokovno-tehnični
javni uslužbenci. Kdo so uradniki in strokovno-tehnični delavci, določa Zakon o javnih
uslužbencih (Vsebinsko poročilo o delu Upravne enote Grosuplje, 2009):
•

uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v
organih so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali varstvom
javnega interesa. Merila za določitev delovnih mest, na katerih se v organih državne
uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge,
podrobneje opredeli vlada z uredbo, drugi organi pa merila za določanje delovnih
mest, na katerih se opravljajo javne naloge, določijo s svojim splošnim aktom.
Delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge iz prvega odstavka tega člena, so
uradniška delovna mesta;

•

javni uslužbenci, ki v organih opravljajo spremljajoča dela, so strokovno-tehnični
javni uslužbenci. Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je
treba opravljati zaradi nemotenega opravljanja nalog javnega organa;

•

delovna mesta, na katerih se izvajajo dela iz tretjega odstavka tega člena, so
strokovno-tehnična delovna mesta.

Javni uslužbenec na strokovno-tehničnem delovnem mestu lahko opravlja tudi preprosta
upravna opravila, ki jih določi minister, pristojen za upravo (Vsebinsko poročilo o delu
Upravne enote Grosuplje, 2009).
Poleg Zakona o javnih uslužbencih in njegovih številnih podzakonskih predpisov se za
urejanje delovnopravnih razmerij uporablja še Zakon o delovnih razmerjih (Vsebinsko
poročilo o delu Upravne enote Grosuplje, 2009).
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Sistemizacija delovnih mest
Vsaka upravna enota mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest v katerem so v skladu
z notranjo organizacijo določena delovna mesta za opravljanje nalog. Pri vsakem
delovnem mestu se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo
delovnega mesta (Vsebinsko poročilo o delu Upravne enote Grosuplje, 2009).
31. oktobra 2010 je bilo na Upravni enoti Grosuplje zaposlenih 39 javnih uslužbencev, od
tega 33 žensk in devet moških. Strokovno-tehničnih delavcev je bilo devet, osem žensk in
moški. Uradniških delovnih mest je bilo skupaj 30, od tega 25 žensk in pet moških
(Vsebinsko poročilo o delu Upravne enote Grosuplje, 2009).

4.5 UPRAVNI PROCESI IN NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST,
UČINKOVITOST IN USPEŠNOST
Ena izmed značilnosti upravnega postopka je neposreden stik med stranko in izvajalcem
storitve. Prav zaradi neposrednega stika stranka zaznava kakovost storitve ne le na
podlagi končnega rezultata, temveč tudi na podlagi poteka storitve. Tako se lahko
vprašamo, kateri so tisti elementi izvajanja upravne storitve, ki poleg izmerljive oziroma
normativne kakovosti, kot so pravilnost upravnega akta, pravočasnost izdaje, rešitve
pritožbe in drugo, še vplivajo na zadovoljstvo stranke (Nemec, 2010).
Danes še zmeraj gleda večina državljanov na javno upravo kot na »birokratski aparat«, ki
jemlje denar »produktivnemu« delu družbe. Žal se premalo zavedamo, da je prav od
kakovosti delovanja uprave odvisno, kako se bo država odzivala na izzive okolja, kako se
bo na izvedbeni ravni izvajala zakonodaja, ki še kako posega v naše življenje ter vpliva na
blagostanje in kakovost življenja vsakega posameznika (Nemec, 2010).
Kljub priznavanju izrednega vpliva javne uprave na družbeno življenje tako z vidika cene,
ki jo plačujemo za njeno delovanje, kakor z vidika njene »moči«, večkrat spregledamo
tiste dejavnike, ki jo delajo neprimerljivo z zasebnim sektorjem. S poznavanjem in
razumevanjem teh dejavnikov bi laže razumeli, zakaj se v upravi tako počasi uvajajo tiste
spremembe, ki so v gospodarstvu že zdavnaj postale standard medsebojnih odnosov in
poslovanja. Vsekakor so pričakovanja javnosti usmerjena k spremembam uprave, od
katere se pričakuje izboljšanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov, ponudba kakovostnih
storitev in izboljšanje odnosov do strank (Nemec, 2010).
Javni upravi je pri uvajanju teh sprememb teže kot v zasebnemu sektorju iz več vzrokov
(Nemec, 2010):
•

gre za izrazitega monopolista, saj edina izvaja določene upravne storitve in se ji ni
treba bati, da bo izgubila stranke, saj konkurence sploh nima;

•

sredstva za svoje delovanje dobi iz proračuna neodvisno od svoje produktivnosti,
izdelati mora »produkte«, ki so za trg neprivlačni ali pa jih ta sploh ne želi imeti
(npr. kazni);

•

zadovoljstvo stranke pri upravnem delu ne more biti edino merilo uspešnosti, saj je
treba upoštevati tudi koristi nasprotne stranke in javne koristi.
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Zadovoljstvo stranke pri upravnem delu tako ne more biti edino merilo uspešnosti, lahko
pa se vprašamo, kako lahko uradnik kljub morebitni negativni odločitvi vpliva na
zadovoljstvo stranke, kaj lahko prispeva, da bo stranka v upravnem postopku vsaj deloma
zadovoljna (Nemec, 2010).
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5 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
Upravna enota Grosuplje mora v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju enkrat na leto
opraviti letno anketo o zadovoljstvu strank s storitvami upravne enote. Tako anketo
Upravna enota Grosuplje opravlja od leta 2002.
Prvih štirinajst dni sem tako zbirala anketne vprašalnike kot anketarka. Ob vhodu v
poslovne prostore sem strankam ponudila anketni vprašalnik in jih povabila k izpolnitvi
vprašalnika. V štirinajstih dnevih sem tako zbrala predpisano število izpolnjenih anketnih
vprašalnikov.
V nadaljevanju sem sodelovala pri vnosu anketnih vprašalnikov v spletno aplikacijo. Vse
vprašalnike sem vnesla v aplikacijo v dveh dneh.

5.1 ZASNOVA RAZISKAVE
Anketa o zadovoljstvu je bila opravljena od 26. oktobra do 6. novembra 2009. Skupaj je
bilo o Upravni enoti Grosuplje odgovorjenih 221 vprašalnikov:
•

Oddelek za upravno notranje zadeve: izpolnjenih 90 vprašalnikov;

•

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve: izpolnjenih 49
vprašalnikov;

•

Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo – področje okolja, prostora in
gospodarstva: izpolnjenih 44 vprašalnikov;

•

Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo – področje kmetijstva:
izpolnjenih 38 vprašalnikov.

Vseh 58 upravnih enot v Sloveniji mora na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju enkrat
na leto opraviti anketo o ugotavljanju zadovoljstva strank s storitvami upravne enote. V ta
namen je Ministrstvo za javno upravo pripravilo vprašalnik, ki je enoten za vse upravne
enote. Vprašalnik je v prilogi. Za izvedbo letnih anket je Ministrstvo za javno upravo
sprejelo tudi metodologijo za izvedbo ankete, po kateri upravne enote opravijo anketo.
Metodologija določa (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s
ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999):
•
•
•
•
•
•
•

metodološko osnovo za anketiranje – vprašalnik po obliki in vsebini,
načine oblikovanja vzorcev za posamezno upravno enoto,
napotke za oblikovanje strukturnih deležev vzorcev med oddelki upravne enote,
postopke in udeležence anketiranja,
način priprave poročila,
rok priprave končnega poročila,
predloge za statistično ugotavljanje primerljivosti posameznih upravnih enot med
seboj.

Anketo se izvaja po posameznih oddelkih. Glede na velikost upravnih enot so upravne
enote razdeljene po rangih. Upravna enota Grosuplje sodi v rang dve, za katerega se
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predvideva vzorec zbranih vprašalnikov od 191 do 230 (Metodologija izvedbe projekta
»Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Kot mesto anketiranja je določen sedež upravne enote, anketiranci pa so stranke. Začetek
anketiranja je predviden kot sočasni začetek na vseh oddelkih in traja do izpolnitve
določenega števila anket. Čas anketiranja je v dneh uradnih ur (Metodologija izvedbe
projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Predvideva se pisno anketiranje. Pri osebah, ki ne zmorejo same izpolniti anketnega
vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, je dovoljena pomoč anketarja ali skrbnika. Skrbnik
ali druga oseba izdela anketno skrinjico z vidno in funkcionalno odprtino na pokrovu, v
katero anketiranci oddajo izpolnjen anketni list. Za identifikacijo skrinjice se uporabi na
čelni strani skrinjice viden napis, na primer ANKETA ZA STRANKE UPRAVNE ENOTE.
Skrinjico postavimo na mizo, na kateri je ob opremi nekaj stolov in pisal možno
izpolnjevati vprašalnike (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s
ponujenimi storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Skrbnik med anketiranjem zagotavlja, da bo vidno označil mesto s skrinjico, v katero se
bodo odlagale izpolnjene ankete. Skrbnik med anketiranjem poskrbi tudi za enakomerno
distribucijo anketnih vprašalnikov strankam, ki se med anketiranjem zadržujejo v
posameznih oddelkih upravne enote, predvsem ko oddelke zapuščajo, da ne bi bil kdo
spregledan (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi
storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Če posamezna stranka ne kaže želje oziroma zanimanja po izpolnjevanju anketnega
vprašalnika, anketar in skrbnik ne vztrajata ali kako drugače silita stranke k izpolnitvi
ankete. To velja tudi splošno. Skupinsko anketiranje v konkretnem primeru ni predvideno
(Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na
upravnih enotah«, 1999).
Pri opravljanju ankete mora biti zagotovljena anonimnost. Skrbnik anketiranja vsak dan
izprazni skrinjico z anketami. Anketne liste oštevilči po tekočem vrstnem redu po
posameznih oddelkih in jih preda načelnici oziroma načelniku upravne enote. Ta jih hrani
kot dober gospodar do konca anketiranja, ko jih preda pooblaščeni osebi v nadaljnjo
obdelavo (Metodologija izvedbe projekta »Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi
storitvami na upravnih enotah«, 1999).
Vnos izpolnjenih anketnih vprašalnikih se opravi na upravnih enotah v posebno spletno
aplikacijo s posebnim geslom. Posamezna upravna enota po vnosu vseh vprašalnikov v
aplikacijo pošlje sporočilo Ministrstvu za javno upravo, da je anketo končala in da je vnos
opravljen, Ministrstvo za javno upravo pa nato začne obdelavo podatkov. Po obdelavi
podatkov Ministrstva za javno upravo upravni enoti pošlje poročilo z rezultati ankete.
Poročilo vsebuje tudi primerjavo z rezultati drugih upravnih enot, ki so do takrat že
opravile anketo o zadovoljstvu strank.
Vprašalnik, ki sem ga uporabila za svojo raziskavo, je vsebinsko sestavljen iz naslednjih
delov (Letno ugotavljanje zadovoljstva strank v Upravni enoti Grosuplje, 2009):
•

PRVO VPRAŠANJE: Pričakovanja in dejansko stanje glede sestavin kakovosti
Upravne enote Grosuplje:

– urejenost prostorov, opreme in okolja;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

dostopnost in razumljivost potrebnih informacij;
ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev);
izvajanje storitev v skladu z obljubami;
reševanje zadev na enem mestu;
pripravljenost pomagati uporabniku (stranki);
znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve;
zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah;
zaposleni se individualno zavzamejo za stranko;
zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank.

Pri prvem vprašanju sem ugotavljala kakovost, in sicer pričakovano ter dejansko kakovost.
Lestvica je bila zaprtega tipa, sestavljena pa je bila iz ocen od 1 do 5 tako pri dejanskem
kot pričakovanem stanju:
•

DRUGO VPRAŠANJE: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?

Pri drugem vprašanju sem anketirance spraševala, koliko časa so čakali pred sprejemom.
Anketiranci so morali ustrezno označiti trditev, s katero se najbolj strinjajo.
•

TRETJE VPRAŠANJE: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?

Tu sem anketirance spraševala, kaj je bil po njihovem mnenju vzrok čakanja. Anketiranci
so morali ustrezno označiti trditev, s katero se najbolj strinjajo.
•

ČETRTO VPRAŠANJE: Kje ste dobili informacije o tem, kaj potrebujete v zvezi z
reševanjem vaše zadeve?

Tu sem jih spraševala, kje so dobili informacije o njihovem problemu. Anketiranci so
morali ustrezno označiti trditev, s katero se najbolj strinjajo.
•

PETO VPRAŠANJE: Pričakovanja in dejansko stanje glede lastnosti zaposlenih?

Je bilo sestavljeno z lestvico od 1 do 5 in prav tako kot pri prvem vprašanju je bilo tudi tu
dejansko in pričakovano stanje. Tu sem ugotavljala njihove občutke.

5.2 IZVEDBA RAZISKAVE
Metodologija priprave diplomske naloge
Rezultate sem dobila z opravljeno anketo na Upravni enoti Grosuplje novembra 2009,
skupno je bilo 200 vprašalnikov.
Za svojo analizo sem uporabila naslednje parametre:
•

aritmetično sredino:

aritmetično sredino dobimo iz neke vrste podatkov tako, da seštejemo vse vrednosti in jih
delimo s številom vrednosti. Aritmetično sredino sem izračunala po obrazcu:
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•

indeks:

indeksi so relativna števila, pri čemer primerjamo med seboj istovrstna oziroma
enakovredna podatka v različnem času ali kraju ali po različnem stvarnem ali vsebinskem
vidiku.
Indekse sem izračunala po obrazcu:
Ij/o = 100 * Yj/Yo
Ij/o = indeks
Yj = primerjana vrednost pojava
Yo = vrednost osnove/baze, s katero primerjamo
•

rang:

rang je mesto, ki ga enota zaseda v ranžirni vrsti.
Ranžirna vrsta je razpored enot po vrednosti številske spremenljivke od najmanjše do
največje (ali nasprotno);
•

korelacija ranga oziroma Spearmanov koeficient:

Spearmanov koeficient računamo, kadar nas zanima le groba ocena stopnje in smeri
korelacijske odvisnosti, zato uporabimo preprost postopek za izračunavanje koeficienta
korelacije ranga. Ta metoda temelji na ugotavljanju mesta enote v ranžirni vrsti glede na
vrednost obeh spremenljivk. Postopek računanja je naslednji:

Glede na vrednost ρxy sem ugotavljala moč povezanosti. Od 0,00 do manj kot 0,20
povezanosti ni, od 0,20 do manj kot 0,40 je povezanost šibka, od 0,40 do manj kot 0,70
je povezanost zmerna in od 0,70 do manj kot 1,00 je povezanost močna.

5.3 RAZLAGA RAZISKAVE
Splošno ocenjena kakovost Upravne enote Grosuplje za leto 2006, 2007, 2008
in 2009
V spodnji tabeli predstavljam kakovost storitev Upravne enote Grosuplje. Podatke sem
razvrstila po letih od leta 2006 do 2009 in po oddelkih Oddelek za okolje in prostor,
Oddelek za kmetijstvo, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne naloge
ter Oddelek za upravno notranje zadeve. Izračunala sem tudi, za koliko se je kakovost v
posameznih oddelkih izboljšala oziroma poslabšala iz leta 2008 v letu 2009.
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Tabela 1: Kakovost storitev po letih in oddelkih

oddelek

OPP
KMETIJSTVO
OOUDUNDZ
OUNZ
Skupaj

2006

2007

2008

2009

4,25
4,60
4,76
4,58
4,55

4,56
4,66
4,85
4,49
4,64

4,70
4,71
4,82
4,80
4,76

4,76
4,80
4,83
4,78
4,79

SPREMEMBA
(2009/2008)
0,06
0,09
0,01
–0,02
0,03

Vir: Lasten.
Graf 1: Kakovost storitev po letih in oddelkih

Vir: Lasten.

Kakovost storitev je na približno enaki ravni kot leta 2008, najbolj pa se je povečala v
Oddelku za kmetijstvo, in sicer za 0,09 ocene, za 0,06 ocene se je povečala v Oddelku za
okolje, prostor in gospodarstvo, najmanj, in sicer za 0,01 ocene, se je povečala kakovost
v Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve. Za 0,02 ocene se je
kakovost zmanjšala v Oddelku za upravno notranje zadeve. Najboljša ocena zadovoljstva
strank je bila dosežena v Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve, in sicer 4,83.
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Graf 2: Zadovoljstvo strank

Vir: Lasten.

Iz grafa je razvidno povečanje zadovoljstva strank od leta 2006 do 2009. Kakovost
storitev leta 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povečala za 0,03 ocene.
V skoraj vseh oddelkih oziroma na področjih dela in hkrati tudi v celotni Upravni enoti
Grosuplje se je zadovoljstvo strank v primerjavi z letom 2008 povečalo.

5.4 REZULTATI RAZISKAVE
V tem poglavju bom predstavila dobljene rezultate svoje raziskave na Upravni enoti
Grosuplje. Rezultate bom predstavila za vsak oddelek in vsako vprašanje posebej,
rezultate pa bom tudi grafično predstavila z grafi.
5.4.1 Področje okolja, prostora in gospodarstva (OPP)
V svoji raziskavi sem uporabila 44 vprašalnikov iz Oddelka za okolje, prostor in
gospodarstvo.
Prvo vprašanje: Pričakovanja in dejansko stanje glede sestavin kakovosti Upravne enote
Grosuplje?
Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo – področje okolja, prostora in
gospodarstva. V tem oddelku je bilo izpolnjenih 44 vprašalnikov.
Anketiranim strankam sta bila postavljena enaka sklopa trditev. V prvem so ocenili svoja
pričakovanja (E), s katerimi so prišli v določeni oddelek, v drugem pa zaznavanje oz.
dejansko stanje (P). Pri obeh je bila lestvica sestavljena od 1 do 5.
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Tabela 2: Oddelek OOP – rezultati prvega vprašanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SESTAVINE
KAKOVOSTI

PRIČAKOVANJA
(E)

DEJANSKO
STANJE (P)

INDEKS
(Ij/o)

RANG
(E)

RANG
(P)

(Ry –
Rx)2

Urejenost
prostorov,
opreme
in
okolja
Dostopnost in
razumljivost
potrebnih inf.
Ustrezna hitrost
reševanja
postopkov
(zadev)
Izvajanje
storitev
v
skladu
z
obljubami
Reševanje
zadeve
na
enem mestu
Pripravljenost
pomagati
uporabnikom
(stranki)
Znanje
zaposlenih, ki
izvajajo storitve
Zaposleni
vzbujajo
zaupanje
pri
strankah
Zaposleni
se
individualno
zavzamejo za
stranko
Zaposleni
si
prizadevajo
zadovoljiti
potrebe strank
ARITMETIČNA
SREDINA

3,70

4,89

1,19

10

9

1

3,68

4,77

1,09

9

7

4

3,52

4,70

1,18

5

3

4

3,59

4,73

1,14

6

4

4

3,61

4,61

1,00

7,5

1

42,25

3,43

4,75

1,32

2

5,5

12,25

3,50

4,68

1,18

4

2

4

3,43

4,75

1,32

2

5,5

12,25

3,43

4,82

1,39

2

8

36

3,61

4,93

1,32

7,5

10

6,25

3,55

4,76
126
Vir: Lasten.

Dejansko zadovoljstvo uporabnikov sem dobila na podlagi izračuna indeksa Ij/o = 100 *
Yj/Yo, kar pomeni, da sem primerjala podatke iz leta 2008 in 2009.
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Spearmanov koeficient:

= 0,236364
To pomeni, da je med njima šibka povezanost.
Pri odgovorih na prvo vprašanje sem opazila, da je na področju okolja, prostora in
gospodarstva največja pozitivna razlika pri trditvi »Zaposleni se individualno zavzemajo za
stranko«, in sicer 1,39 ocene, najmanjša, toda kljub temu zelo visoka pozitivna razlika pa
pri trditvi »Reševanje zadeve na enem mestu«, in sicer 1 ocena. Najboljša ocena je
dosežena pri trditvi »Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank« s 4,93 povprečne
ocene dejanskega stanja, najmanjša pa pri trditvi »Izvajanje storitev v skladu z
obljubami« s 4,61 povprečne ocene dejanskega stanja.
Graf 3: Oddelek OOP – rezultati prvega vprašanja

Vir: Lasten.
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Drugo vprašanje: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
Tabela 3: Čakalna doba v Oddelku OOP

VPRAŠANJE

ODGOVOR

LETO
2008
(%)
Takoj
sem 68,89
Kako dolgo ste bil/-a na vrsti
čakali
pred Do 5 minut
26,67
pisarno
6
do
11 0,00
(v
času minut
uradnih ur)?
11 do 15 4,44
minut
16 do 20 0,00
minut
Več kot 20 0,00
minut

LETO
2009
(%)
88,64

INDEKS
(Ij/o)

RANG
2008

RANG
2009

(Ry –
Rx)2

19,75

6

6

0

6,82
0,00

–19,85
0,00

5
2

5
1,5

0
0,25

2,27

–2,17

4

3,5

0,25

0,00

0,00

2

1,5

0,25

2,27

2,27

2

3,5

2,25
3

Vir: Lasten.

= 0,914286
To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Leta 2009 se je najbolj povečal odstotek pri odgovoru »Takoj sem bil/-a na vrsti«, saj je
tako odgovorilo kar 88,64 stranke. Slab rezultat je za leto 2009 pokazal odgovor »Več kot
20 minut«, saj je tako odgovorilo 2,27 anketiranca, kar je razmeroma malo, toda vseeno
slabo, če primerjamo z letom prej, ko tega odgovora ni izbral nihče.
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Graf 4: Čakalna doba v Oddelku OOP

Vir: Lasten.

Tretje vprašanje: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
Tabela 4: Vzroki čakanja v Oddelku OOP

VPRAŠANJE

ODGOVOR

LETO
2008
(%)
Vrsta ljudi pred 20,00
mano
Kaj je bil po Počasnost
0,00
vašem
zaposlenega
mnenju vzrok Zaposlenega ni 6,67
čakanja?
bilo v pisarni
Razgovor
2,22
zaposlenega s
sodelavci ali po
telefonu
Drugo
2,22
Brez odgovora 68,89

LETO
2009
(%)
9,09

INDEKS
(Ij/o)

RANG RANG (Ry –
2008 2009 Rx)2

–10,91

5

5

0

0,00

0,00

1

1,5

0,25

0,00

–6,67

4

1,5

6,25

2,27

0,05

2,5

3

0,25

4,55
84,09

2,33
15,2

2,5
6

4
6

2,25
0
9

Vir: Lasten.

= 0,742857
To pomeni, da je med njima močna povezanost.
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Visok odstotek anketiranih pri drugem vprašanju je odgovoril »Takoj sem bil/-a na vrsti«,
zato lahko sklepam, da je pri vzrokih čakanja »Brez odgovora« obkrožilo prav zato toliko
anketirancev. »Brez odgovora« jih je bilo kar 84,09 odstotka, kar je v primerjavi s
prejšnjim letom kar za 15,2 odstotne točke več. To nas spet pripelje do odgovora »Takoj
sem bil/-a na vrsti«, pri katerem je bil prav tako leta 2009 večji odstotek kot leto prej.
Leta 2009 se ni zgodilo, da zaposlenega ne bi bilo v pisarni, kar se je leta 2008 zgodilo pri
nekaj anketirancih. Močno se je zmanjšala tudi vrsta, saj se je leta 2009 ta odgovor
zmanjšal za 10,91 odstotne točke.
Graf 5: Vzroki čakanja v Oddelku OOP

Vir: Lasten.

5.4.2 Področje kmetijstva
V svoji raziskavi sem uporabila 38 vprašalnikov iz Oddelka za kmetijstvo.
Prvo vprašanje: Pričakovanja in dejansko stanje glede sestavin kakovosti Upravne enote
Grosuplje?
Anketiranim strankam sta bila postavljena enaka sklopa trditev. V prvem so ocenili svoja
pričakovanja (E), s katerimi so prišli v določeni oddelek, v drugem pa zaznavanje oz.
dejansko stanje (P). Pri obeh je bila lestvica sestavljena od 1 do 5.

38

Tabela 5: Področje kmetijstva – rezultati prvega vprašanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SESTAVINE
KAKOVOSTI
Urejenost
prostorov,
opreme in okolja
Dostopnost
in
razumljivost
potrebnih inf.
Ustrezna hitrost
reševanja
postopkov
(zadev)
Izvajanje
storitev v skladu
z obljubami
Reševanje
zadeve na enem
mestu
Pripravljenost
pomagati
uporabniku
(stranki)
Znanje
zaposlenih,
ki
izvajajo storitve
Zaposleni
vzbujajo
zaupanje
pri
strankah
Zaposleni
se
individualno
zavzamejo
za
stranko
Zaposleni
si
prizadevajo
zadovoljiti
potrebe strank
ARITMETIČNA
SREDINA

PRIČAKOVANJA
(E)

DEJANSKO
STANJE (P)

INDEKS (Ij/o)

RANG
(E)

RANG
(P)

(Ry –
Rx)2

3,39

4,95

1,56

5

8

9

3,34

4,82

1,48

4,5

5

0,25

3,29

4,68

1,39

3

2

1

3,24

4,79

1,55

2,5

3

0,25

3,34

4,82

1,48

4,5

5

0,25

3,61

4,89

1,28

7

7

0

3,42

4,84

1,42

6

6,5

0,25

3,24

4,84

1,60

2,5

6,5

16

3,16

4,82

1,66

1

5

16

3,82

4,57

0,75

8

1

49

3,39

4,80
92
Vir: Lasten.

Dejansko zadovoljstvo uporabnikov sem dobila na podlagi izračunane razlike med
zaznavanjem (P) oziroma dejanskim stanjem in pričakovanjem (E). P – E = Q.
= 0,442424

To pomeni, da je med njima zmerna povezanost.
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Na področju kmetijstva je največja pozitivna razlika pri trditvi »Zaposleni se individualno
zavzemajo za stranko«, in sicer 1,66 ocene, najmanjša, toda kljub temu zelo visoka
pozitivna razlika pa je pri trditvi »Ustrezna hitrost reševanja postopkov (zahtev), in sicer
1,39 ocene. Najboljša ocena je dosežena pri trditvi »Urejenost prostorov, opreme in
okolja«, ki je bila 4,95, najmanjša pa pri trditvi »Ustrezna hitrost reševanja postopkov
(zahtev)«, vrednost katere je bila 4,68.
Graf 6: Področje kmetijstva – rezultati prvega vprašanja

Vir: Lasten.

Drugo vprašanje: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
Tabela 6: Čakalna doba v Oddelku za kmetijstvo

VPRAŠANJE

Kako
dolgo
ste
čakali
pred
pisarno
(v
času uradnih
ur)?

ODGOVOR

Takoj sem
bil/-a
na
vrsti
Do 5 minut
6 do 11
minut
11 do 15
minut
16 do 20
minut
Več kot 20
minut

LETO
2008
(%)

LETO
2009
(%)

INDEKS
(Ij/o)

RANG RANG (Ry –
2008 2009 Rx)2

74,36

86,84

12,48

6

6

20,51

10,53

–9,98

5

5

0

0,00

2,63

2,63

2

4

4

5,13

0,00

–5,13

4

2

4

0,00

0,00

0,00

2

2

0

0,00

0,00

0,00

2

2

0

0

8
Vir: Lasten.
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= 0,771429

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Leta 2009 se je najbolj povečal odstotek pri odgovoru »Takoj sem bil/-a na vrsti«, in sicer
je tako odgovorilo kar 86,84 odstotka strank. Slab rezultat za leto 2009 je pokazal
odgovor »Od 6 do 11 minut«, saj je tako odgovorilo 2,63 odstotka anketirancev, kar je
sicer majhen odstotek anketiranih, vendar leto prej nihče ni tako odgovoril. Izboljšanje se
je pokazalo pri odgovoru »Od 11 do 15 minut«, saj je leta 2008 na to vprašanje tako
odgovorilo kar 5,13 odstotka anketiranih, leto za tem pa nihče od vprašanih.
Graf 7: Čakalna doba na področju kmetijstva

Vir: Lasten.
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3. vprašanje: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
Tabela 7: Vzroki čakanja v Oddelku za kmetijstvo

VPRAŠANJE

ODGOVOR

Vrsta
ljudi
pred mano
Kaj je bil po Počasnost
vašem
zaposlenega
mnenju vzrok Zaposlenega ni
čakanja?
bilo v pisarni
Razgovor
zaposlenega s
sodelavci
ali
po telefonu
Drugo
Brez odgovora

LETO
2008
(%)

LETO
2009
(%)

INDEKS RANG RANG
(Ij/o)
2008 2009

17,50

7,89

–9,61

5

5

0,00

0,00

0,00

1

1,5

2,50

2,63

0,13

3

3,5

(Ry –
Rx)2
0
0,25
0,25
2,25

2,50

0,00

–2,50

3

1,5

2,50
75,00

2,63
86,84

0,13
11,84

3
6

3,5
6

0,25
0
3

Vir: Lasten.

= 0,914286

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Visok odstotek anketiranih pri drugem vprašanju je odgovoril »Takoj sem bil/-a na vrsti«,
zato lahko sklepam, da je pri vzrokih čakanja »Brez odgovora« obkrožilo prav zato toliko
anketirancev. »Brez odgovora« jih je bilo kar 86,84 odstotka in je v primerjavi s prejšnjim
letom za 11,54 odstotne točke večji. To nas spet pripelje do odgovora »Takoj sem bil/-a
na vrsti«, kjer je bil prav tako leta 2009 večji odstotek kot leto prej.
Leta 2009 se ni zgodilo, da bi se zaposleni pogovarjal s sodelavci ali po telefonu namesto
sprejemal stranke, kar se je leta 2008 zgodilo pri 2,50 odstotka anketiranih. Za odgovor
»Počasnost zaposlenega« se ni odločil nihče od anketiranih, kar je zelo pozitivno, saj kaže
na usposobljenost zaposlenih in dobro razporejanje njihovega časa pri delu s strankami.
Leta 2009 so sodeč po rezultatih uspeli zmanjšati čakalne vrste, saj se je za odgovor
»Vrsta ljudi pred mano« odločilo 7,89 odstotka vprašanih, to pa je kar 9,61 odstotka manj
kot leta 2008.
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Graf 8: Vzroki čakanja v Oddelku za kmetijstvo

Vir: Lasten.

5.4.3 Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve
(OOUDNSZ)
V svoji raziskavi sem uporabila 49 vprašalnikov iz Oddelka za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.
Prvo vprašanje: Pričakovanja in dejansko stanje glede sestavin kakovosti Upravne enote
Grosuplje?
Anketiranim strankam sta bila postavljena enaka sklopa trditev. V prvem so ocenili svoja
pričakovanja (E), s katerimi so prišli v določeni oddelek, v drugem pa zaznavanje oz.
dejansko stanje (P). Pri obeh je bila lestvica sestavljena od 1 do 5.
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Tabela 8: Oddelek OUDNSZ – rezultati prvega vprašanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SESTAVINE
KAKOVOSTI
Urejenost
prostorov,
opreme in okolja
Dostopnost
in
razumljivost
potrebnih inf.
Ustrezna hitrost
reševanja
postopkov
(zadev)
Izvajanje
storitev v skladu
z obljubami
Reševanje
zadeve na enem
mestu
Pripravljenost
pomagati
uporabniku
(stranki)
Znanje
zaposlenih,
ki
izvajajo storitve
Zaposleni
vzbujajo
zaupanje
pri
strankah
Zaposleni
se
individualno
zavzamejo
za
stranko
Zaposleni
si
prizadevajo
zadovoljiti
potrebe strank
Aritmetična
sredina

PRIČAKOVANJA
(E)
3,65

DEJANSKO
STANJE (P)
4,92

INDEKSI
(Ij/o)
1,27

RANG
(E)
5,5

RANG
(P)
10

(Ry –
Rx)2
20,25

3,71

4,88

1,17

7

8,5

2,25

3,73

4,73

1,00

8

2

36,00

3,59

4,69

1,10

2,5

1

2,25

3,65

4,80

1,15

5,5

3

6,25

3,76

4,86

1,10

9,5

6,5

9,00

3,76

4,88

1,12

9,5

8,5

1,00

3,59

4,84

1,25

2,5

5

6,25

3,49

4,82

1,33

1

4

9,00

3,60

4,86

1,26

4

6,5

6,25

3,65

4,83
98,5
Vir: Lasten.

Dejansko zadovoljstvo uporabnikov sem dobila na podlagi izračuna razlike med
zaznavanjem (P) oziroma dejanskim stanjem in pričakovanjem (E). P – E = Q.

= 0,40303
To pomeni, da je med njima zmerna povezanost.
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V Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve je bila največja
pozitivna razlika pri trditvi »Zaposleni se individualno zavzamejo za stranko«, in sicer 1,33
ocene, najmanjša pozitivna pa pri trditvi »Ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev)«,
in sicer 1,00 ocena. Negativna razlika ni zaznana pri nobeni trditvi. Najboljša ocena je pri
trditvi »Urejenost prostorov, opreme in okolja«, in sicer 4,92, najmanjša pa je pri trditvi
»Ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev)«, ki je 4,73 odstotne točke.
Graf 9: Oddelek OUDNSZ – rezultati prvega vprašanja

Vir: Lasten.

Drugo vprašanje: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
Tabela 9: Čakalna doba v Oddelku OUDNSZ

VPRAŠANJE

ODGOVOR

Takoj sem
Kako
dolgo bil/-a
na
ste
vrsti
čakali
pred Do 5 minut
pisarno
6 do 11
(v
času minut
uradnih ur)?
11 do 15
minut
16 do 20
minut
Več kot 20
minut

LETO
2008
(%)

LETO
2009
(%)

INDEKS RANG
(Ij/o)
2008

RANG
2009

(Ry –
Rx)2

78,00
14,00

79,59
14,29

1,59
0,29

6
5

6
5

0
0

4,00

6,12

2,12

3,5

4

0,25

4,00

0,00

–4,00

3,5

2

2,25

0,00

0,00

0,00

1,5

2

0,25

0,00

0,00

0,00

1,5

2

0,25
3

Vir: Lasten.
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= 0,800

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Leta 2009 se je malenkost povečal odstotek odgovorov »Takoj sem bil/-a na vrsti«, in
sicer je bilo kar 79,59 odstotka strank takoj na vrsti. Odstotek odgovora »Do 5 minut« je
ostal enak, odstotek odgovora »Od 6 do 11 minut« pa se je malenkost povečal, in sicer na
6,12 odstotka, kar je 2,12 odstotka več kot lani. Zadovoljivo se je zmanjšal odstotek
odgovora »Od 11 do 15 minut«, saj nihče ni čakal dlje kot 11 minut.
Graf 10: Čakalna doba v Oddelku OUDNSZ

Vir: Lasten.

46

Tretje vprašanje: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
Tabela 10: Vzroki čakanja v Oddelku OUDNSZ

VPRAŠANJE

ODGOVOR

Vrsta
ljudi
pred mano
Kaj je bil po Počasnost
vašem
zaposlenega
mnenju vzrok Zaposlenega
čakanja?
ni
bilo
v
pisarni
Razgovor
zaposlenega s
sodelavci
ali
po telefonu
Drugo
Brez odgovora

LETO
2008
(%)

LETO
2009
(%)

INDEKS RANG
(Ij/o)
2008

RANG (Ry –
2009 Rx)2

22,00

20,41

–1,59

5

4

1

0,00

0,00

0,00

2

2,5

0,25

0,00

0,00

0,00

2

2,5

0,25

0,00
2,00
76,00

0,00
0,00
79,59

0,00
–2,00
3,59

2
4
6

2,5
2,5
5

0,25
2,25
1
5

Vir: Lasten.

= 0,914286

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Leta 2009 je bilo takoj na vrsti 79,59 odstotka anketiranih strank, kar pojasnjuje delež
navedb »Brez odgovora« pri vzrokih čakanja, tako da je odstotek v primerjavi z lanskim
letom večji za 3,59 odstotka.
Zmanjšalo se je čakanje zaradi vrste ljudi za 1,59 odstotka.
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Graf 11: Vzroki čakanja v Oddelku OUDNSZ

Vir: Lasten.

5.4.4 Oddelek za upravno notranje zadeve (OUNZ)
V svoji raziskavi sem uporabila 50 vprašalnikov iz Oddelka za upravno notranje zadeve.
Prvo vprašanje: Pričakovanja in dejansko stanje glede sestavin kakovosti Upravne enote
Grosuplje?
Anketiranim strankam sta bila postavljena enaka sklopa trditev. V prvem so ocenili svoja
pričakovanja (E), s katerimi so prišli v določeni oddelek, v drugem pa zaznavanje oziroma
dejansko stanje (P). Pri obeh je bila lestvica sestavljena od 1 do 5.

48

Tabela 11: Oddelek UNZ – rezultati prvega vprašanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SESTAVINE
KAKOVOSTI
Urejenost
prostorov,
opreme in okolja
Dostopnost
in
razumljivost
potrebnih inf.
Ustrezna hitrost
reševanja
postopkov
(zadev)
Izvajanje
storitev v skladu
z obljubami
Reševanje
zadeve na enem
mestu
Pripravljenost
pomagati
uporaniku
(stranki)
Znanje
zaposlenih,
ki
izvajajo storitve
Zaposleni
vzbujajo
zaupanje
pri
strankah
Zaposleni
se
individualno
zavzamejo
za
stranko
Zaposleni
si
prizadevajo
zadovoljiti
potrebe strank
Aritmetična
sredina

PRIČAKOVANJA
(E)
3,84

DEJANSKO
STANJE (P)
4,93

INDEKSI
(Ij/o)
1,09

RANG
(E)
4

RANG
(P)
10

(Ry –
Rx)2
36,00

3,92

4,87

0,95

9

8,5

0,25

3,78

4,73

0,95

2

4

4,00

3,90

4,76

0,86

7

6

1,00

3,79

4,74

0,95

3

5

4,00

3,89

4,87

0,98

6

8,5

6,25

3,94

4,77

0,83

10

7

9,00

3,88

4,69

0,81

5

1

16,00

3,70

4,70

1,00

1

2

1,00

3,91

4,72

0,81

8

3

25,00

3,86

4,78
102,5
Vir: Lasten.

Dejansko zadovoljstvo uporabnikov sem dobila na podlagi izračuna indeksa Ij/o = 100 *
Yj/Yo, kar pomeni, da sem primerjala podatke iz leta 2008 in 2009.

= 0,378788
To pomeni, da je med njima šibka povezanost.
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Pri odgovorih anketiranih v Oddelku za upravno notranje zadeve je bila največja pozitivna
razlika pri trditvi »Urejenost prostorov, opreme in okolja«, in sicer 1,09 ocene, kar je v
skladu s pričakovanji, saj si vsi želimo bivati in delovati v urejenem prostoru. Najmanjša
pozitivna razlika je pri trditvi »Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank«, in sicer
0,81 ocene. Negativna razlika ni zaznana pri nobeni trditvi. Najbolje je bila ocenjena
trditev »Urejenost prostorov, opreme in okolja«, in sicer 4,93, najmanjša pa pri trditvi
»Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah«, ki je 4,69. Čeprav je še vedno v zgornji
polovici ocene 4, pomeni, da so uporabniki izredno zadovoljni, saj je povprečna ocena
enaka 4,78.
Graf 12: Oddelek UNZ – rezultati prvega vprašanja

Vir: Lasten.
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Drugo vprašanje: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
Tabela 12: Čakalna doba v Oddelku UNZ

VPRAŠANJE

ODGOVOR

LETO
2008
(%)
sem 74,12
na

LETO
2009
(%)
84,44

INDEKS RANG
(Ij/o)
2008

RANG (Ry –
2009 Rx)2

10,32

6

6

0

16,47
7,06

12,22
3,33

–4,25
–3,73

5
4

5
4

0
0

1,18

0,00

–1,18

2,5

2

0,25

1,18

0,00

–1,8

2,5

2

0,25

0,00

0,00

0,00

1

2

1

Takoj
Kako
dolgo bil/-a
ste
vrsti
čakali
pred Do 5 minut
pisarno
6 do 11
(v
času minut
uradnih ur)?
11 do 15
minut
16 do 20
minut
Več kot 20
minut

1,5
Vir: Lasten.

Leta 2009 se je najbolj povečal odstotek odgovorov »Takoj sem bil/-a na vrsti«, in sicer je
kar 84,44 odstotka strank obkrožilo to trditev. Zadovoljivo se je zmanjšalo tudi čakanje do
5 minut, saj so trditev »Do 5 minut« obkrožili le v 12,22 odstotka primerov, kar je 4,25
odstotka manj kot lani, in tudi čakanje od 6 do 11 minut se je zmanjšalo na 3,33
odstotka, kar je 3,73 odstotka manj kot lani. Čakanja, daljšega od 11 minut, ni bilo.
= 0,957143

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
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Graf 13: Čakalna doba v Oddelku UNZ

Vir: Lasten.

Tretje vprašanje: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
Tabela 13: Vzroki čakanja v Oddelku UNZ

VPRAŠANJE

ODGOVOR

LETO
2008
(%)
Vrsta ljudi pred 23,53
mano
Kaj je bil po Počasnost
1,18
vašem mnenju zaposlenega
vzrok čakanja? Zaposlenega ni 2,35
bilo v pisarni
Razgovor
0,00
zaposlenega s
sodelavci ali po
telefonu
Drugo
2,35
Brez odgovora
70,59

LETO
2009
(%)
12,22

INDEKS
(Ij/o)

RANG RANG (Ry –
2008 2009 Rx)2

–11,31

5

5

0

0,00

–1,18

2

1

1

2,22

–0,13

3,5

3

0,25

1,11

1,11

1

2

1

4,44
80,00

2,09
9,41

3,5
6

4
6

0,25
0
2,5

Vir: Lasten.

Kot sem ugotovila pri drugem vprašanju, je bilo leta 2009 takoj na vrsti 84,44 odstotka
anketiranih strank, kar pojasnjuje tudi delež navedb »Brez odgovora« pri vprašanju o
vzrokih čakanja. Kar 80 odstotkov strank je tako odgovorilo in odstotek je v primerjavi z
letom prej večji za 9,41 odstotka. Povečalo se je tudi čakanje zaradi razgovora
zaposlenega s sodelavci ali po telefonu z 0 odstotkov na 1,11 odstotka.
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Zmanjšalo se je čakanje zaradi vrste ljudi za 11,31 odstotka, čakanja zaradi počasnosti
zaposlenega leta 2009 ni bilo, čeprav je bilo tudi leta 2008 zanemarljivo majhno, in sicer
1,18 odstotka.

= 0,871429

To pomeni, da je med njima močna povezanost.
Graf 14: Vzroki čakanja v Oddelku UNZ

Vir: Lasten.
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Prikazani podatki celotne upravne enote
Tabela 14: Pridobivanje informacij celotne UE

VPRAŠANJE

ODGOVOR

LETO
2008
(%)
V
sprejemni 36,88
pisarni/na
informacijah
Na internetu
13,83
Postopek mi 20,92
je predstavil
referent
Iz publikacij
4,26
Nisem iskal/-a 19,50
informacij
Drugo
4,61

Kje ste dobili
inf. o tem,
kaj
potrebujete
v zvezi z
reševanjem
vaše zadeve?

LETO
2009
(%)
60,50

INDEKS RANG
(Ij/o)
2008

RANG (Ry – Rx)2
2009

23,62

6

6

0

8,19
18,51

–5,64
–2,41

3
5

4
5

1
0

0,36
7,12

–3,9
–12,38

1
4

1
3

0
1

5,34

0,73

2

2

0

Vir: Lasten.

To pomeni, da je med njimi močna povezanost.
Iz tabele je razvidno, da je največja razlika pri odgovoru »Nisem iskal/-a informacij«, in
sicer je bil kar za 12,38 odstotne točke ta odstotek nižji leta 2009 kot leto prej. Najbolj
povečan odstotek je pri odgovoru »V sprejemni pisarni/na informacijah«, in sicer se je
leta 2009 ta odgovor povečal za 23,62 odstotne točke. Iz tega lahko razberem, da ljudje
še vedno glede na dobljene rezultate poudarjajo pomembnost informacijskih točk na
upravnih enotah, kjer ljudje najbolj preprosto dobijo informacije, ki jih potrebujejo.
Graf 15: Pridobivanje informacij celotne UE

Leto 2008

Leto 2009

V sprejemni pisarni / na
informacijah
Na internetu

V sprejemni pisarni / na informacijah

Postopek mi je predstavil referent

Postopek mi je predstavil referent

Na internetu

Iz publikacij ue

Iz publikacij ue

Nisem iskal/a informacij

Nisem iskal/a informacij

Drugo

0%
19%

5%

37%

5%

19%
61%

4%
21%

7%

8%
14%

Vir: Lasten.
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Peto vprašanje: Pričakovanja in dejansko stanje glede lastnosti zaposlenih?
Tabela 15: Lastnosti zaposlenih celotne UE

LASTNOSTI
ZAPOSLENIH
Urejen
Korekten
Pozoren
Strokoven
Prijazen

LETO
(%)
4,82
4,82
4,83
4,88
4,87

2008 LETO 2009 INDEKS
(%)
(Ij/o)
4,86
0,04
4,90
0,08
4,89
0,06
4,85
–0,03
4,89
0,02

RANG
2008
1,5
1,5
3
5
4

RANG
2009
2
5
3,5
1
3,5

(Ry –
Rx)2
0,25
12,25
0,25
16
0,25

Vir: Lasten.

= –0,45

To pomeni, da je med njima zmerna povezanost.
Iz tabele je razvidno, da se je dejansko stanje glede lastnosti zaposlenih iz leta 2008 še
izboljšalo, razen pri odgovoru »Strokoven«, ki je bil ocenjen leta 2009 za 0,03 odstotne
točke slabše kot leto prej. Druge lastnosti zaposlenih so se po mnenju anketirancev še
izboljšale. Največ odstotnih točk je dobil odgovor »Korekten«, ki je leta 2009 dobil 0,08
odstotne točke več kot leto prej. Sledijo odgovori »Pozoren« z 0,06 odstotne točke, nato
odgovor »Urejen« z 0,04 odstotne točke, sledi pa še odgovor »Prijazen« z 0,02 odstotne
točke več kot leta 2008.
Graf 16: Lastnosti zaposlenih za celotno UE

Leto 2008
Urejen

Korekten

strokoven

Prijazen

20%

pozoren

Urejen

Korekten

strokoven

Prijazen

pozoren

20%

20%
20%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

Vir: Lasten.
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5.5 PREVERITEV HIPOTEZ
Hipoteza 1: Predvidevam, da se kakovost, učinkovitost in uspešnost v upravni
enoti izboljšujejo.
Analiza rezultatov anket zadovoljstva strank Upravne enote Grosuplje je pokazala, da je
UE z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti in uporabo modelov poslovne odličnosti
v preučevanem obdobju izboljšala kakovost svojih storitev, kar se izraža v povečanem
zadovoljstvu strank. Postavljeno hipotezo lahko tako potrdim.
Rezultati letne ankete (Letno ugotavljanje zadovoljstva strank na Upravni enoti Grosuplje
2006–2009) dokazujejo, da je splošna ocena kakovosti Upravne enote Grosuplje v
preučevanem obdobju vseskozi naraščala in leta 2009 dosegla relativno visoko oceno
4,76. Glede posameznih sestavin kakovosti storitev in lastnosti uslužbencev je Upravna
enota Grosuplje naredila napredek. Kakovost storitev je na približno enaki ravni kot leta
2008. Najbolj se je povečala v Oddelku za kmetijstvo, in sicer za 0,09 ocene, za 0,06
ocene se je povečala na področju okolja, prostora in gospodarstva, najmanj, in sicer za
0,01 ocene, se je povečala kakovost v Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve, za 0,02 ocene pa se je kakovost zmanjšala v Oddelku za upravno notranje
zadeve. Najboljša ocena zadovoljstva strank je bila dosežena v Oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve, in sicer 4,83 ocene.
Hipoteza 2: Pričakujem, da so uporabniki zadovoljni s kakovostjo in
učinkovitostjo delovanja upravne enote.
Hipotezo lahko potrdim, saj sem s pomočjo analize rezultatov zadovoljstva strank Upravne
enote Grosuplje ugotovila, da so uporabniki zadovoljni s kakovostjo in učinkovitostjo
delovanja upravne enote, saj se je kakovost iz leta v leto izboljševala.
Hipoteza 3: Predvidevam, da se odnos zaposlenih do strank v upravni enoti
izboljšuje.
Analiza rezultatov zadovoljstva strank Upravne enote Grosuplje je pokazala, da se je
dejansko stanje glede lastnosti zaposlenih iz leta 2008 še izboljšalo, razen pri odgovoru
»Strokoven«, ki je bil leta 2009 za 0,03 odstotne točke slabše ocenjen kot leto prej. Druge
lastnosti zaposlenih so se po mnenju anketirancev še izboljšale. Največ odstotnih točk je
dobil odgovor »Korekten«, ki je leta 2009 dobil 0,08 odstotne točke več kot leto prej.
Sledijo odgovori »Pozoren« z 0,06 odstotne točke, odgovor »Urejen« z 0,04 odstotne
točke in odgovor »Prijazen« z 0,02 odstotne točke več kot leta 2008. Zato lahko tudi to
hipotezo potrdim.
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6 PREDLOGI IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI,
UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI
V upravnih enotah imajo državljani neposreden stik z državno upravo, tako da sta
kakovost opravljenih storitev in zadovoljstvo strank ključnega pomena. Merjenje
zadovoljstva je sicer relativno, saj posamezniki različno razumemo storitve, ki so nam
ponujene. V svoji raziskavi na Upravni enoti Grosuplje sem opazila velik napredek pri
zagotavljanju kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja omenjene upravne enote.
Rezultati anket o zadovoljstvu strank se iz leta v leto izboljšujejo, vsekakor pa še vedno
obstajajo možnosti za izboljšave in večje zadovoljstvo tako strank kot tudi zaposlenih. Zelo
pomembno je tudi, da so zaposleni zadovoljni in motivirani, saj lahko takšni še izboljšajo
kakovost storitev.
Na podlagi rezultatov raziskave na upravni enoti sem oblikovala naslednje cilje na
področju izboljšanja kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti Upravne enote Grosuplje:
1.

da bi lahko Upravna enota Grosuplje pravilno uresničila načrt izboljšanja kakovosti,
učinkovitosti in uspešnosti menim, da je zelo pomembno ustrezno usposabljanje
zaposlenih v Upravni enoti Grosuplje. Upravna enota naj omogoči svojim zaposlenim
nenehno usposabljanje in izobraževanje, kar bi bilo namenjeno izboljšanju kakovosti
njihovega dela;

2.

pri določanju ciljev za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti na Upravni
enoti Grosuplje naj sodelujejo vsi zaposleni na tej enoti. Pomembno je, da vsi
zaposleni osebno prek izkušenj spoznajo, da se je nekaj spremenilo. Tako bodo vsi
zaposleni motivirani za izboljšanje kakovosti v organizaciji. Cilji naj bodo določeni in
merljivi;

3.

če bi imel zaposleni težave pri uresničevanju cilja, naj o tem obvesti načelnico
Upravne enote Grosuplje. Večina zaposlenih meni, da je bolje, če se kar sami
spoprimejo s težavami, ker načelnice ne želijo dodatno obremenjevati. V organizaciji
morata biti ustrezna komunikacija med vsemi zaposlenimi in s tem tudi ustrezna
podpora vodstva;

4.

tudi načelnica bi morala prizadevanja zaposlenih za kakovost, učinkovitost in
uspešnost delovanja Upravne enote Grosuplje nagraditi, na primer s priznanjem,
pohvalo itn. Pomembno je, da se zaposleni zavedo, da vodstvo potrebuje njihovo
pomoč pri izboljšanju poslovanja in da njihovo pomoč resnično ceni;

5.

upravna enota bi morala čim bolj jasno opredeliti vodilne misli za njihovo delovanje.
Upravna enota bi morala opredeliti vse cilje, ki jih namerava doseči do konca leta;

6.

enkrat na leto Upravna enota Grosuplje ugotavlja tudi zadovoljstvo strank z
opravljenimi storitvami z anketnim vprašalnikom. Menim, da je zelo pomembno, da
upravna enota vsako leto ugotavlja z anketnim vprašalnikom zadovoljstvo strank in
na podlagi dobljenih rezultatov vsako leto sestavi poročilo o kakovosti, učinkovitosti
in uspešnosti delovanja upravne enote. Pomembno je, da opredelijo področje, ki so
ga uporabniki najslabše ocenili ali na katerem se je kakovost iz prejšnjih let bistveno
zmanjšala, in usmerijo čim več aktivnosti na to področje;
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7.

morali bi ustanoviti skupino, ki bi sproti skrbela za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti
in uspešnosti na Upravni enoti Grosuplje. Skupina bi delovala kot celota, enkrat na
mesec bi pripravljala sestanke o viziji in ciljih ter se dogovarjala za sprotno
doseganje boljše kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti upravne enote. Lahko bi iz
vsakega oddelka izbrali enega ali dva zaposlena in vsak bi deloval na svojem
področju oziroma v oddelku. Ukrepe, ki bi jih skupina sprejela na skupinskem
sestanku, bi morala predstaviti vsem zaposlenim. Člani skupine bi zastopali svoj
oddelek in skrbeli, da se odločitve tudi izvajajo. Tako bi zaposleni imeli večji vpliv na
kakovost, učinkovitost in uspešnost delovanja upravne enote;

8.

vizije, poslanstvo in cilje bi morali na upravni enoti opredeliti ob začetku leta ter jih
vsako leto tudi pregledati in dopolniti. Vizija, poslanstvo in cilji upravne enote bi
lahko bili objavljeni na sedežu upravne enote ali internetni strani. Predlagam, naj
načelnica upravne enote ali vodja kadrovske službe razdeli anketni vprašalnik vsem
zaposlenim na pol leta. Na podlagi analiz anketnih vprašalnikov bodo laže ugotovili,
koliko sledijo poslanstvu, viziji ter ciljem glede učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
na Upravni enoti Grosuplje;

9.

ko bodo vizije, poslanstvo in cilji doseženi, se uresničevanje programa izboljšanja
kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti na Upravni enoti Grosuplje ne sme končati.
Vsako leto je treba poiskati nove izzive in cilje. Prepričana sem, da se lahko Upravna
enota Grosuplje iz leto v leto izboljšuje in je še prijaznejša, hitrejša ter ima
strokovne in prijazne uslužbence. Menim, da je na zelo dobri poti.
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7 ZAKLJUČEK
Kakovost, učinkovitost in uspešnost so pojmi, ki definirajo tudi organizacije javnega
sektorja. Načela novega upravljanja javnega sektorja so prinesla veliko metod in tehnik iz
zasebnega sektorja v javni sektor, zasebni sektor pa jih uporablja že več let. V svetu se ta
načela v javni upravi uporabljajo že dvajset let, Slovenija pa je začela uvajanje nekoliko
pozneje. Vlada je težnje po uvajanju načel zaznala v sredini devetdesetih let prejšnjega
stoletja. Naša država se je postopoma z različnimi dokumenti in spremembo miselnosti
začela približevati drugim državam članicam Evropske unije. Ministrstvo za javno upravo
vodi strategijo kakovosti in učinkovitosti javne uprave ter določa smernice za upravne
organizacije.
V okviru reforme slovenske državne uprave so bili sprejeti številni ukrepi na zakonodajni
in drugih ravneh, ki so v poslovanje državne uprave vpeljali tudi nov vidik kakovosti
poslovanja. Na podlagi sprejetih ukrepov in s pomočjo različnih orodij so se v organih
državne uprave izvajale razne aktivnosti, katerih glavna namena sta bila izboljšati
kakovost storitev in zagotavljati prijetno delovno okolje za uslužbence državne uprave, saj
le zadovoljni uslužbenci lahko strankam ponudijo kakovostno storitev.
Stik med državljani in državno upravo je najpogostejši prav na upravnih enotah, saj tam
stranke uresničujejo do države največ zadev. Ugotavljanje zadovoljstva strank s storitvami
državne uprave in rezultati anketiranja izražajo stopnjo kakovosti storitev.
V anketi so posebno opazni naslednji uspehi:
1.

v vseh oddelkih oziroma na področjih dela in hkrati tudi na celotni Upravni enoti
Grosuplje se je zadovoljstvo strank v primerjavi z letom 2008 povečalo.
Pri vseh trditvah so bila pričakovanja strank manjša od dejansko zaznanega stanja;

2.

primerjava med oddelki nam pove, da se je odstotek strank, ki so jih takoj sprejeli, v
vseh oddelkih povečal, kar je prispevalo tudi k večjemu odstotku na celotni upravni
enoti;

3.

razlika med pričakovanji strank glede urejenosti, korektnosti, pozornosti,
strokovnosti in prijaznosti javnih uslužbencev ter dejanskim zaznavanjem se
povečuje. Stranke dobijo vedno več, kot dejansko pričakujejo. Primerjava med
pričakovanji in zaznavanjem glede javnih uslužbencev pokaže, da stranke še
posebno dobro ocenjujejo zaposlene glede korektnosti ter strokovnosti;

4.

iz raziskave sem ugotovila, da je strankam še vedno pomembno, da informacije
dobijo na informacijskih točkah na upravnih enotah, saj tam še zmeraj dobijo največ
informacij, ki jih potrebujejo za urejanje upravne zadeve.

Na Upravni enoti Grosuplje so stranke ocenile vse lastnosti zaposlenih leta 2009 bolje kot
leto prej. Menim, da so zaposleni bistvenega pomena, saj so uradniki »ogledalo« upravne
enote, ključnega pomena pa je, da stranke, ko morajo urediti zadeve upravnega značaja,
doživijo pozitivno izkušnjo v stiku z uradno osebo, pri kateri dobijo vse informacije, ki jih
potrebujejo. Uradnik mora čim bolj učinkovito in v čim krajšem času urediti upravno
zadevo.
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Rezultati ankete o zadovoljstvu strank so zelo dobri, najboljši v do zdaj opravljenih
anketah. Zaznavanja strank so večja od njihovih pričakovanj, boljša pa so tudi od
povprečja v Republiki Sloveniji.
Po svojih ugotovitvah sklepam, da je lahko upravna enota kakovostna, če vseskozi deluje
na podlagi opredeljenega poslanstva, vizije in vrednot. V okviru poslanstva morajo biti
storitve usmerjene k uporabnikom teh storitev, njihovim potrebam in pričakovanjem. Le
tako delujoča upravna enota je lahko kakovostna, če se vsakemu državljanu poskuša najti
učinkovito in prijazno rešitev z željo, da bi dosegala najboljše rezultate v korist
zadovoljstva državljanov in razvoja partnerstev z njimi.
Delo, ki ga opravljajo na upravnih enotah, morajo zaposleni izvajati v skladu z zakonodajo
in načeli zakonitosti, strokovnosti, politične nevtralnosti, etične odgovornosti ter
nepristranskosti. To bi moralo biti poslanstvo vseh upravnih enot.
V okviru vrednot bi se upravne enote morale zavzemati za zaupanje uporabnikov storitev
in ustvarjati okolje, v katerem se stranke z zaupanjem obračajo na njih, od njih pa
odhajajo zadovoljne. Prizadevati bi si morale za ustvarjalno in prijetno okolje znotraj
organizacije ter za doseganje dobrega počutja zaposlenih.
Upravna enota prihodnosti bi morali biti taka, da bi vsi udeleženci iskali poštene rešitve za
skupno rast, izpopolnjevanje in uravnoteženo doseganje ciljev. Spodbujati bi morali
medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj ter razvijati odkrite in ustvarjalne odnose. Cilje
bi si morali postavljati gospodarno, učinkovito in v okviru zakonite rabe sredstev ter
človeških in finančnih virov.
Vsi si kot uporabniki storitev javne uprave želimo čim bolj kakovostne, prijazne, ustrežljive
in strokovne uslužbence, kratke čakalne vrste, urejene upravne prostore ter hitro
opravljanje upravnih storitev. Ne strinjam se z omenjenimi predsodki, da je uprava velik in
tog sistem, v katerem se nič ne dela, saj z opravljenimi storitvami na marsikateri upravni
enoti vidimo, da to ni res. Javna uprava se je posodobila. Statistični podatki kažejo na
večjo učinkovitost reševanja upravnih zadev in tudi na večje zadovoljstvo strank s
kakovostjo izvajanja storitev, kot je v primeru moje raziskave na Upravni enoti Grosuplje.
Zadovoljstvo strank je dober kazalnik, da se reforme dejansko izvajajo in postopoma
realizirajo. Cilji javne uprave so, čim bolj se približati uporabnikom, da so stranke vedno
bolj zadovoljne z upravnimi storitvami in da se uvajanje kakovosti še vedno nadaljuje.
Glede na dolgoročno strategijo odlične kakovosti lahko sklepam, da bo v prihodnje
poslovanje javne uprave vedno bolj primerljivo s poslovanjem zasebnega sektorja kljub
obvezujočim zakonom in pravilom, na katerih temelji, in kljub monopolnemu položaju
opravljanja upravnih storitev.
Treba je opozoriti na dejstvo, da je bil v moji raziskavi predmet obravnave le Upravna
enota Grosuplje, s tem pa merjenje kakovosti in učinkovitosti njenih storitev, zato
rezultatov o merjenju kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti, pridobljenih na Upravni enoti
Grosuplje, ne bi smeli enačiti in posploševati s stanjem v celotni državni upravi.
Če bi želeli zagotoviti nepristransko, kakovostno in strokovno ocenjevanje kakovosti dela
državne uprave in njenega izvajanja storitev, bi bilo treba v postopek vključiti neodvisne
ter nepristranske ocenjevalce, ki dobro spoznajo delo državnih organov. Tak pristop bi
omogočal realnejši pogled na kakovost in uspešnost v državni upravi.
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V okviru sistema kakovosti potekajo tudi notranje presoje, ki jih izvajajo usposobljeni
notranji presojevalci. V okviru teh presoj je poudarek na iskanju izboljšav v izvajanju
postopkov in zagotavljanju storitev, ne pa na iskanju napak.
Vse aktivnosti, povezane s sistemom kakovosti, vsekakor vplivajo na zadovoljstvo strank
in zaposlenih.
Čeprav je poslovanje upravne enote urejeno z zakoni in podzakonskimi predpisi, so na
Upravni enoti Grosuplje prepričani, da obstajajo mehanizmi za še bolj urejeno in
pregledno poslovanje, da se to poslovanje nenehno izboljšuje. Ta možnost omogoča resen
pristop k vzpostavitvi in vzdrževanju sistema vodenja kakovosti. Na Upravni enoti
Grosuplje so se najprej odločili za pridobitev certifikata ISO 9001:2000, kar jim je uspelo
junija 2002. Od takrat sistem kakovosti redno vzdržujejo in izboljšujejo. Naslednje leto so
nadaljevali s samoocenitvijo po CAF-u, leta 2005 pa sodelovali v pilotnem projektu
poslovne odličnosti.
Na Upravni enoti Grosuplje so prepričani, da sistem kakovosti v njihovi enoti prinaša velike
pozitivne učinke, predvsem pa urejenost poslovanja in zadovoljstvo strank ter zaposlenih.
Sistem kakovosti jih spodbuja, da nenehno razmišljajo o novih izboljšavah, da načrtujejo
svoje poslovanje in spremljajo doseganje ciljev. Če opazijo razlike, sledi takojšnje
ukrepanje.
Menim, da se osnovno načelo usmerjenosti k uporabniku razvija v pravo smer, vendar
proces še ni končan. Koristne so tako ankete o zadovoljstvu strank na upravnih enotah
kakor tudi ankete o zadovoljstvu zaposlenih. Knjiga pripomb in pohval za državljane ter
mnenja zaposlenih o rešitvah za bolj kakovostno upravo so prave smernice za nadaljnje
delo. Vsekakor menim, da je vpeljava ocenjevanja zaposlenih v državni upravi vplivala, da
so uradniki bolj prijazni in ustrežljivi, različna izobraževanja in usposabljanja pa so
pripomogla k večji strokovnosti opravljenih nalog, boljši ažurnosti ter prilagajanju na
številne spremembe v zadnjih letih.
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PRILOGA 1: anketni vprašalnik

V P R A Š A L N I K 2009

1. Na Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo – področje
kmetijstva ste prišli z določenimi pričakovanji in ga zapuščate z vašimi
vtisi in vašimi zaznavami dejanskega stanja. Prosimo vas, da nam vaša
pričakovanja in vaše zaznave zaupate za vsako od sestavin kakovosti v spodnji
preglednici.
Na levi strani preglednice označite, kakšna so bila vaša pričakovanja, preden ste
prišli na ta oddelek, z oceno od 1 (najmanj) do 5 (največ), in na desni strani
preglednice označite, kako ste zaznali dejansko stanje.
nižja

slabše

višja

PRIČAKOVANJA

Sestavine kakovosti

1

2

3

4

5

urejenost prostorov, opreme in okolja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dostopnost in razumljivost potrebnih
informacij
ustrezna hitrost reševanja postopkov
(zadev)
izvajanje storitev v skladu z obljubami

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

boljše

DEJANSKO
STANJE
1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

reševanje zadeve na enem mestu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

pripravljenost pomagati uporabniku
(stranki)
znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve

1

2

3

4

5

4

5

zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah

1

2

3

4

5

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

zaposleni se individualno zavzamejo za
stranko
zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe
strank

1

2

3

4

5

2. Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)? (Ustrezno
označite.)
takoj sem bil/-a na
 od 6 do 10 minut

 do 5 minut
vrsti


od 11 do 15 minut

 od 16 do 20 minut

 več kot 20 minut

3. Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja? (Ustrezno označite, ne
odgovarjajte, če ste bili takoj na vrsti.)
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vrsta ljudi pred mano

počasnost zaposlenega



zaposlenega ni bilo v
 razgovor zaposlenega s sodelavci ali po
pisarni
telefonu
drugo (prosimo, navedite):
_________________________________________________________
Prosimo, obrnite!

4. Kje ste dobili informacije o tem, kaj potrebujete v zvezi z reševanjem
vaše zadeve?
(Ustrezno označite – lahko je tudi več odgovorov.)

v sprejemni pisarni/na
informacijah
postopek mi je predstavil
referent
nisem iskal/-a informacij







na internetu



iz publikacij upravne enote



drugo (navedite):
_____________________

5. Na ta oddelek ste prišli z določenimi pričakovanji in ga zapuščate z
vašimi vtisi in vašimi zaznavami dejanskega stanja. Prosimo vas, da nam
vaša pričakovanja in vaše zaznave zaupate za vsako od lastnosti zaposlenega v
spodnji preglednici.
Na levi strani preglednice označite, kakšna so bila vaša pričakovanja o tem,
KAKŠEN NAJ BI BIL uslužbenec, preden ste prišli na ta oddelek, z oceno od 1
(najmanj) do 5 (največ), in na desni strani preglednice označite, KAKŠEN JE BIL
uslužbenec, ki je reševal vaš primer.
nižja

višja

slabše

PRIČAKOVANJA

Lastnosti zaposlenih

boljše

DEJANSKO STANJE

1

2

3

4

5

urejen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

korekten

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pozoren

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

strokoven

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

prijazen

1

2

3

4

5

6. Vaša mnenja in predlogi:
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PROSIMO VAS, DA IZPOLNJENO ANKETO ODDATE NA OZNAČENEM MESTU.
HVALA ZA SODELOVANJE!
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