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POVZETEK
Etika je v današnjem času še posebej pereča, saj sta ob hitrem tehnološkem razvoju in
modernem načinu življenja vedno pomembnejša zaslužek in lastna korist, na etiko pa se
pogosto pozablja. Tu ima pomembno vlogo javna uprava, saj s svojim delovanjem
opravlja dejavnosti v javnem interesu, se hkrati ravna po etičnih standardih in je tako vzor
državljanom. Združuje namreč splošne vrednote in vrednote javne uprave, ki se kažejo v
opravljanju dejavnosti.
V diplomskem delu je predstavljeno področje etike in vrednot v javni upravi kot tudi
splošen pomen obeh področij za človeka. Predstavljen je zakonski okvir, ki ga morajo
upoštevati javni uslužbenci pri delu. Diplomsko delo se osredotoča predvsem na Kodeks
etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, zajeto pa je
tudi področje neetičnega ravnanja s poudarkom na korupciji, diskriminaciji in nasilju.
S pomočjo anketnega vprašalnika je bila opravljena raziskava na treh upravnih enotah, in
sicer na UE Brežice, UE Krško in UE Sevnica, rezultati pa so prikazani v petem poglavju. Ti
kažejo, da se javni uslužbenci zavedajo pomembnosti etike in so seznanjeni s Kodeksom
etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Kot
pričakovano, so se nekateri javni uslužbenci pri delu že srečali z neetičnim ravnanjem.
Nekoliko pa preseneča dejstvo, da so nekatere vrednote, ki so ključne za delovanje javne
uprave, posameznim javnim uslužbencem nepomembne.
Ključne besede: javna uprava, etika v javni upravi, vrednote v javni upravi, etični
kodeks, javni uslužbenec, neetično ravnanje
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SUMMARY
ANALISYS OF COMPLIANCE OF ETHICAL CODEX OF PUBLIC SERVANTS
IN SELECTED ADMINISTRATIVE UNITS
Ethics play an important role today in the fast-paced technological and developmental
modern lifestyle because income and personal benefits seem to be more important than
the ethics. The public administration plays an important role because its activities work
within the interest, wherein follows the ethical standard, the citizens can have it as a
model. Actually, it unites the general values with the values of the public and reflected
administration in its actions. In my graduate thesis, I have represented the sphere of
ethics and values in the public administration as well as the general importance of both
spheres of a human, and a statutory frame that all employees of the public administration
should follow.
In diploma thesis is presented the area of ethics and vlues in public administration and
also general meaning of both areas for people. A legal framework for public servants is
also presented. The focus is on Code of ethics for public servants in state authority and
administration of local communities. Area of unethical behaviour with emphasis on
corruption, discrimination and violence is also presented.
With the help of a questionnaire, a research has been carried out in three Local
Administration Units (LAU Brežice, LAU Krško and LAU Sevnica) the result of which have
been presented in the fifth chapter. The results have shown that public employees are
aware of the importance of ethics and familiar with the Ethics Codex of Public Employees
in Public Bodies and Local Public Administrations. As expected, some of the employees
have encountered unethical behaviour at their work. However, it is to a certain extent
surprising that some values, which are crucial for the operations and activity of the
Administration, are not important to the to the employees.
Key words: public administration, ethics in public administration, values in public
administration, ethical codex, public servant, unethical behaviour
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UVOD

Živimo v času nenehnega napredka, ko vse več pozornosti posvečamo denarju,
materialnim stvarem, uspešnosti na vseh področjih, hkrati pa pozabljamo na sočloveka,
etiko in vrednote. Zdi se, da smo pripravljeni žrtvovati vse, le da dosežemo rezultate, pri
čemer se ne oziramo na družbena pravila oziroma poskušamo zadovoljiti zgolj najnižje, še
sprejemljive standarde ravnanja.
Etika usmerja človeka tako na poslovnem kot tudi zasebnem področju. O dobrem govori
na najširši ravni in je univerzalna govorica, ki se izraža z dejanji. Obstaja več definicij
etike, osnovna misel pa je povsod enaka – ukvarja se s tem, kaj je dobro in kaj je slabo,
kaj je prav ali narobe. Gre za pravila, ki so se razvila skozi čas in izhajajo iz temeljnih
človekovih pravic. Ko govorimo o etiki, ne moremo mimo vrednot. Te so ključne za etično
oziroma neetično ravnanje, še posebej kadar se znajdemo v dilemi, kaj v določeni situaciji
storiti.
Tudi ko govorimo o javni upravi, beseda nanese na etiko. Tu je etika še posebej
pomembna, saj javni uslužbenci sprejemajo odločitve v javnem interesu, pri tem pa
morajo delo opraviti korektno, v skladu s pravili in v zakonskih okvirih. Le predpisi niso
dovolj, potrebno je tudi ustrezno usposabljanje in vodenje javnih uslužbencev, le tako se
namreč lahko izognemo neetičnim dejanjem. Tri najpogostejše oblike neetičnega
ravnanja, ki se pojavljajo tudi v javni upravi, so nasilje, diskriminacija in korupcija. Gre za
odklonska dejanja, ki se lahko kažejo v blažjih ali resnejših oblikah in predstavljajo resen
problem. Da se ta preprečijo oziroma se jih poskuša v čim večji meri ublažiti, so
organizirana izobraževanja s področja etike. V ta namen je Vlade RS po priporočilu Sveta
Evrope sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki temelji na naslednjih vrednotah:
strokovnost in profesionalnost, javnost dela, nepristranskost, dostopnost za stranke,
lojalnost, politična nevtralnost, spoštovanje etičnega kodeksa, zakonitost, poštenost,
služenje javnosti in druge.
Naša družba velja za družbo vrednot, kar pomeni, da so te vodilo pri ravnanju tako v
zasebnem kot tudi poklicnem okolju. To velja tudi za javne uslužbence. Poleg splošnih
družbenih vrednot ti prevzamejo še vrednote, ki veljajo izključno za javno upravo. Ključno
je, da se vsak javni uslužbenec poistoveti s temi vrednotami, saj je to eden od temeljev
uspešne in učinkovite javne uprave.
Z diplomskim delom z naslovom Analiza upoštevanja kodeksa etike javnih uslužbencev v
izbranih upravnih enotah želim raziskati, kakšna je etičnost v slovenski javni upravi
oziroma v upravnih enotah. To bom ugotavljal z raziskavo v obliki ankete v upravnih
enotah v Posavju.
Namen diplomskega dela je prikazati, ali Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti služi kot vodilo pri ravnanju zaposlenih na UE. To
pomeni, da uslužbenci vse odločitve sprejemajo v skladu s Kodeksom, ki vsebuje splošno
1

veljavna načela etičnega ravnanja ter služi kot pomoč pri vseh aktivnostih delovanja
javnih uslužbencev zaposlenih na UE.
Cilj diplomskega dela je prikazati etičnost zaposlenih na UE. To pomeni ugotoviti, kakšen
odnos imajo do te tematike in ali so se tudi že neposredno srečali z neetičnim ravnanjem
na delovnem mestu. Osredotočil se bom predvsem na tri najpogostejše, in sicer
diskriminacijo, nasilje in korupcijo. Želim tudi ugotoviti, kaj zaposleni menijo o
izobraževanjih s področja etike ter ali menijo, da ta pripomorejo k bolj etičnemu delu.
Poleg etike pa me bo zanimalo tudi, katere izmed vrednot javne uprave so zaposlenim na
UE najpomembnejše.
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Po uvodu so v drugem poglavju razloženi osnovni
pojmi, in sicer področje etike in vrednot v javni upravi kot tudi splošen pomen obeh
področij za človeka. Poleg javne uprave je pojasnjen pojem javnih uslužbencev in njihova
klasifikacija. V tretjem delu je predstavljen zakonski okvir, ki ga morajo upoštevati javni
uslužbenci pri delu, diplomsko delo pa se osredotoča predvsem na Kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Četrto poglavje zajema
področje neetičnega ravnanja s poudarkom na korupciji, diskriminaciji in nasilju. Peto
poglavje pa je raziskovalni del. V njem predstavim pojem upravne enote in tri upravne
enote, ki so sodelovale v raziskavi. Rezultati raziskave so predstavljeni z grafikoni in
komentarjem. Šesti del diplomskega dela pa predstavlja zaključek z ugotovitvami
raziskave.

2

2

OSNOVNI POJMI

2.1 ETIKA IN MORALA
Običaji in pravila ravnanja so se razvijali skozi zgodovino. Najprej ustno, ko pa so jih
ljudje zapisali, je del tega postalo pravo. Tista družbena pravila, za katera so nosilci moči
menili, da so za obstoj družbe in države nujna, so postala sestavina pravnega reda. Gre za
splošna vodila, usmeritve, načela, sprejeta z namenom zagotoviti pogoje za primerno
življenje. Teh pa ni mogoče povsod prepoznati in vrednotiti po enakih kriterijih, saj se
lahko med seboj razlikujejo. So načeloma trajna in veljajo vedno in povsod, obstajajo pa
razlike, ki so posledica časovne in geografske razlike. Kar je v nekem okolju etično in
moralno, je lahko nekje drugje popolnoma neprimerno ali celo nezakonito. Vendar pa vsi
družbeni sistemi temeljijo na splošnih vrednotah vsebovanih v velikih religioznih sistemih,
te pa so temelj za izdelavo etičnih in moralnih kodeksov. Velik vpliv na etiko pa imajo tudi
zakonodaja, zgodovinske okoliščine in način življenja v določeni družbi (Brejc, 2000, str.
65).
Etika proučuje, kaj je prav in kaj je narobe, kaj je dobro in kaj slabo. Opisuje stanje, ki je
zaželeno in ne dejanskega. O tem, ali se bomo ravnali po etičnih načelih, odloča vsak
sam, a je zaželeno in se celo pričakuje, da bo vsak član določene družbe ravnal v skladu s
skupno sprejetimi načeli. Po drugi strani pa je z etiko tesno povezano področje
zakonodaje. Razlika med njima je v tem, da etičnih načel nismo zavezani izpolnjevati,
zakone pa. To pomeni, da bomo kaznovani, če kršimo zakonska določila, pa naj bo to
denarno, s katero od oblik družbeno koristnega dela ali pa z zaporom. Tudi pri kršitvi
etičnega kodeksa pride do sankcij, saj lahko tovrstna kršitev pomeni tudi lažjo disciplinsko
kršitev.
Obstaja več definicij etike in morale:
 »Etiko opredeljujemo kot seznam načel, često opredeljenih v obliki kodeksov, ki
učinkujejo kot vodilo ravnanja – kaj se šteje v določenem družbenem okolju za
pravilno in kaj za napačno obnašanje in ravnanje« (Brejc, 2000, str. 66).
 »Morala [iz lat. mos “običaj, nrav“; moralis“nraven, moralen“]; skupek predpisov,
norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno
sankcijo, katero subjekt, oseba, posameznik “uporablja“ na samem sebi zaradi
morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk« (Sruk, 1999, str. 305).
Izraza etika in morala se pogosto enači in se ju uporablja kot sopomenki. Izvorno imata
oba izraza enak pomen, kar priznava tudi eden najpomembnejših sodobnih filozofov
morale Paul Ricoeur. »Oba izraza označujeta pogled na življenje, ki vsebuje dve prvini: 1.
zavest o tistem, kar je za človeka dobro, in 2. zavest o dolžnostih, ki jih mora človek
izpolniti. Dobrost določenih dejanj in njihova obveznost sta torej dve najbolj trdni
značilnosti etične oziroma moralne zavesti« (Stres, 1999, str. 11). Kljub temu da imata
oba izraza izvorno enak pomen, pa obstaja določena razlika. Izraz etika označuje
3

filozofsko panogo, ki razlaga in utemeljuje moralnost na splošno in pojasnjuje, zakaj se
določeno ravnanje sploh smatra za moralno. Morala pa je konkretna vsota zapovedi,
prepovedi in vedenjskih norm, ki so v določenem okolju v veljavi. Lahko bi rekli, da etika
obsega moralo, saj ta opisuje bolj na splošno, medtem ko morala narekuje točno
določena dejanja, ki jih ima za moralna in s tem tudi za etična. Tako se etika in morala
med seboj dopolnjujeta (Stres, 1999, str. 10–13).

2.1.1

ETIKA V JAVNI UPRAVI

Etika je za javno upravo zelo pomembna, na to kaže tudi to, da se dokumentu OECD
Ethics in the Public Service (Etika v javni službi) poleg treh do sedaj bolj pomembnih »Ejev« – ekonomije, zmogljivosti in učinkovitosti (economy, efficiency and effectiveness) –
približuje še četrti »E«, in to je etika. V demokratičnih državah javne uprave predstavljajo
pomembno vlogo. Od njih se zahteva, da bodo delo opravile korektno, za kar pa so
potrebne kvalifikacije ter primeren zakonski in materialni okvir. Vsako neetično ravnanje
predstavlja grožnjo vladavini prava, zato dajemo pri reformah javnega sektorja velik
poudarek etiki. Za etično ravnanje pa le sprejemanje predpisov ni dovolj, potreben je
nenehen proces vodenja, s katerim se podpira delo vlade in ustrezna raba diskrecijske
pravice javnih uslužbencev pri opravljanju dela. Nemalo držav se sooča z upadanjem
zaupanja v javno upravo ravno zaradi neetičnega ravnanja, ki ga najpogosteje razkrijejo
mediji (Pečarič, 2011, str. 414–416).
V javni upravi obstaja hierarhija etike, vsaka raven pa ima svoje obveznosti. Prvič, osebna
morala – čut za to, kaj je prav in kaj narobe. Na to vplivajo starši v mladosti, vera, kultura
in lastne izkušnje. Drugič, profesionalna etika. Gre za pravila, ki se jih morajo javni
uslužbenci držati pri delu. Pri nas poznamo Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks
etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Tretjič,
organizacijska etika. Vsaka organizacija ima okolje ali kulturo, ki vključuje formalna in
neformalna pravila. Javne organizacije imajo po navadi več takih pravil. Četrtič, socialna
etika. Zahteve socialne etike obvezujejo člane določene družbe, da ravnajo tako, da so
zaščiteni posamezniki in skupine. Socialna etika je formalna do te mere, da jo lahko
vsebujejo zakoni posamezne družbe, neformalna pa tako, da je del vsakega posameznika
(Shafritz, Russell & Borick, 2011, str. 187).
Etika je povezana z ljudmi in z njihovim ravnanjem, zato se je pri etiki v javni upravi treba
osredotočiti na posamične javne uslužbence in njihovo delo. Slednje izhaja iz družbenih,
skupnostnih in individualnih vrednot. Prav tako pa so pomembne vrednote javne uprave
tudi standardi in upravna kultura; lahko govorimo o uradniškem etosu. Ta je presek
(delovne) etike, (upravnega) prava in (dobre) javne uprave. Dobra javna uprava stremi k
blaginji posameznika in družbe, za dosego tega pa je potrebno etično upravljanje in s tem
prevlada javnega interesa nad zasebnim. Zavzema se za »ustrezno« upravo nasproti
»slabi«, poudarja pa zakonitost. Bistvo dobre uprave je, da je vsak obravnavan enako ne
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glede na okoliščine. Kot orodje etičnega upravljanja se uporablja upravno pravo (Kovač v:
Kečanović, 2012, str. 261–266).
Javni uslužbenci opravljajo delo na različnih položajih in organizacijah v javni upravi. Moč,
ki jo imajo, je odvisna predvsem od položaja, ki ga zasedajo in višje kot so ljudje na
hierarhični lestvici, bolj verjetno je, da so upoštevali družbena etična načela. Na to, v
kolikšni meri so ljudje pripravljeni upoštevati etična načela, vpliva več dejavnikov.
Pomembno je, da se posameznik identificira z vrednotnim sistemom in cilji organizacije.
Zavedati pa se mora tudi pomena svojega dela in imeti možnosti za osebnostni razvoj.
Pomembno vlogo v javni upravi imajo vrednote, saj te odvračajo negativna ravnanja
(nepotizem, nepoštenost in kriminalna dejanja) in etični kodeks. Vendar pa to ne
zadostuje, potrebno je nadzorovanje dela uprave in njenega odločanja, usposabljanje ter
načrtna in stalna podpora uveljavljanju etičnega kodeksa (Brejc, 2000, str. 66–67).
Neetičnost javnih uslužbencev lahko vpliva na celotno javno upravo. Povzroči
neučinkovitost razporejanja dobrin. Te niso razporejene glede na potrebe družbe, temveč
po želji javnih uslužbencev, ki s tem promovirajo svoje področje delovanja. Pojavi se lahko
tudi problem komuniciranja med nivoji oblasti. Neetični uslužbenci bodo informacije
uporabili v svojo korist, kar pomeni, da jih ne bodo posredovali naprej oziroma bodo
posredovali le tiste, ki jih ne bodo spravile v slabši položaj (npr. njihov oddelek dobi manj
sredstev). Nenazadnje pa neetičnost posameznega javnega uslužbenca lahko vpliva tudi
na ostale, saj se ob nesankcioniranju neetičnega ravnanja to lahko prenese na druge
javne uslužbence (De Vires, 2016, str. 132, 133).
Neetično ravnanje v javni upravi se lahko pojavi iz različnih razlogov, vsako takšno dejanje
pa prinese negativne posledice.
Boštič navaja vzroke in posledice neetičnega in nepravilnega odločanja v javni upravi
(Boštič in drugi v: Haček, 2015, str. 77):
Tabela 1: Vzroki in posledice neetičnega in nepravilnega odločanja v javni upravi
Vzroki

Posledice

Slaba strokovna usposobljenost uradne osebe.

Nezakonite odločitve in nezadovoljstvo strank,
podaljševanje
postopkov
in
dodatna
obremenitev organov druge stopnje.

Pomanjkljiva in nepopolna uporaba predpisov.

Podaljšanje upravnega postopka zaradi vlaganja
pritožb in drugih pravnih sredstev.

Kršitev predpisov zaradi vplivov in pritiskov
uradne osebe.

Dokazovanje teh dejstev in okrnjen ugled
upravnega organa in uradne osebe.

Slaba motiviranost uradne osebe za delo.

Nezainteresiranost in nepripravljenost uradne
osebe za delo.

Neprimerni medsebojni odnosi v organu.

Slabo delo celotnega kolektiva.

Vir: Boštič in drugi v: Haček (2015, str. 77)
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2.2 VREDNOTE
Za stabilno in trajno družbo je pomembno, da temelji na civilizacijskih etičnih standardih
in vrednotah. Le tako so lahko optimalno izkoriščeni potenciali in zakonitosti, ki oblikujejo
in po njih delujejo vse dimenzije znanja in vrednot ter se vključujejo v razvoj
posameznika. Ta skozi življenje gradi lastni vrednotni sistem, ki nastaja z medosebnimi
odnosi in vplivom okolja in družbe, v katerem živi. Zelo pomembno je, da se vrednote
prenašajo iz generacije v generacijo, le tako se lahko namreč zagotovi ohranitev in
napredek posameznikov, kulture in celotne družbe.
V zadnjih desetletjih je prišlo do velikega napredka na znanstvenem in tehničnem
področju, kar je s seboj prineslo tudi negativne posledice. Priča smo lahko nasilju, porastu
korupcije, kriminala in samomorov. Človek uničuje naravo in okolje v katerem živi, pozabil
je na moralo in vrednote. Za obstoj sta torej potrebni obuditev in vrnitev k vrednotam, kar
je ključno za obstoj uspešne družbe (Musek, 2014, str. 14, 21–22).
Človeško osebnost predstavljajo tri dimenzije, in sicer biološka, socialna in duhovna. Z
biološko posameznik poskrbi za osnovne življenjske potrebe, s socialno za medosebne
odnose ter socialno sožitje, duhovna pa služi za osebnostno in duhovno rast,
samouresničevanje in iskanje smisla. Sem spadajo ideali in vrednote. Za človekov obstoj
so potrebne vse tri dimenzije, vendar pa je šele z duhovno izpolnjena človekova narava
saj takrat doživljanje sebe, sveta in drugih dobi globlji pomen (Musek, 1995, str. 17–19).
»Vrednote so lahko različni cilji – bodisi idealni, zgolj nazorski, bodisi realni, stvarni; prav
tako so vrednote različna spoznavna, moralno-etična, umetnostno-estetska, politična,
verska in druga načela, norme in drže« (Sruk, 1999, str. 530).
Vrednote so življenjska vodila, s katerimi se povezujejo vsi etični in moralni standardi. V
njih se zrcalijo najpomembnejši interesi, motivi, cilji in so udeležene v razvoju
posameznika in kulture. Vrednote so preučevane že od antičnih časov in skozi čas se je
njihov seznam le večal (Musek, 2014, str. 40).
Vrednote lahko opredelimo tudi kot motivacijsko spodbudo, saj so te podlaga, da
delujemo na določen način. Vsi vrednotimo in cenimo razne stvari, kot so predmeti in
dejavnosti. Za vsakogar ima posamezna stvar drugačno vrednost oziroma je bolj ali manj
zaželena. Kot vrednote pojmujemo tiste stvari, za katere si prizadevamo in jih vrednotimo
zelo visoko ter so torej ključne za naše ravnanje, da bi dosegli določen cilj (Musek, 2010,
str. 8–9).
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2.2.1

KATEGORIJE VREDNOT

Obstaja veliko vrednot in pri vsakem posamezniku so organizirane nekoliko drugače. Gre
za hierarhično lestvico, ki prikazuje, katera vrednota osebi pomeni največ. Tako lahko
govorimo o vrednotni usmerjenosti posameznika, to pa določajo tiste vrednote, ki so na
vrhu hierarhične lestvice. Vrednote imajo pomembno vlogo v življenju in veliko pozornosti
so jim namenjali tudi različni misleci. Preučevali so jih vse od antike, tako so se razvile
različne klasifikacije vrednot (Musek, 2000, str. 14).
Tabela 2: Delitev vrednot

DIONIZIČNE VREDNOTE

APOLONSKE VREDNOTE

Največji
obseg
(velekategorija)

HEDONSKI

POTENČNI

MORALNI

IZPOLNITVENI

Večji
obseg
(vrednotni tip)

čutne

statusne

socialne

spoznavne estetske

zdravstvene

patriotske

societalne

kulturne

Vrednotne
kategorije
srednjega obsega

tradicionalne

aktualizacijske

varnostne

verske
veselje, zabava,
vznemirljivo
življenje,
udobje,uživanje

moč, ugled,
slava,
denar,
politični
uspeh

ljubezen,
družinska
sreča,
razumevanje
s partnerjem

ljubezen do
domovine,
narodnostni
ponos

mir,
sloga,
enakost

zdravje

varnost

resnica, modrost

lepota, narava

umetnost, kultura

samoizpopolnjevanje
poštenost,
delavnost
vera, upanje

Vir: Musek (2000, str. 29)
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posamezne
vrednote

Tabela prikazuje hierarhijo vrednot. Obstajajo tri kategorije, in sicer največji obseg
(velekategorija), večji obseg (vrednotni tip) in kategorije srednjega obsega. Posamezne
vrednote so najprej združene v kategorijah srednjega razreda, nato v kategorije večjega
obsega, ki zajema hedonski, potenčni, moralni in izpolnitveni tip na največjem obsegu pa
se vrednote delijo na dionizične in apolonske.
Vrednotni sistem se ne izgradi že takoj v otroštvu, temveč se razvija skozi vse življenje.
Veljajo za stalen in nespremenljiv pojav, vendar to povsem ne drži, saj do določenih
sprememb vendarle pride. Ne moremo namreč reči, da se spremenijo vrednote
posameznika, ampak pomembnost vrednot. V mladosti smo bolj usmerjeni k hedonskim
vrednotam, nato k vrednotam doseganja, uspešnosti in moči, potem k vrednotam
dolžnosti in odgovornosti ter nazadnje k vrednotam ustvarjalnega uresničevanja,
osebnostne rasti in izpolnitve (Musek, 1995, str. 32).
2.2.2

VREDNOTE V JAVNI UPRAVI

Vrednote so načela, iz katerih se izpeljejo norme in standardi. Lahko so individualne ali pa
skupinske. Pri kulturi se srečamo s kolektivnimi vrednotami, kar lahko pripelje do
konflikta, če se te v celoti ne ujemajo z individualnimi. Splošno gledano lahko vrednote
razporedimo v zahtevane in zaželene. Zahtevane so tiste, ki se nanašajo na celotno
družbo in predstavljajo okvir delovanja, zaželene vrednote pa niso zapovedane kot nujne,
a se pričakuje, da jih bodo posamezniki kljub temu upoštevali. (Brezovšek & Haček, 2004,
str. 27–28).
Javna uprava je bila vedno povezana z vrednotami, saj se lahko le tako doseže uspešno in
učinkovito javno upravo. Delo javnih uslužbencev usmerjajo javno pravo, predvsem pa
ustavno in upravno pravo. Upravno pravo služi kot ogrodje etičnega vladanja. Vsa načela
upravnega prava pomenijo vrednostna merila in so zavezujoča v etičnem smislu. To pa
pomeni, da morajo uradniki upoštevati etične in pravne norme, saj šele spoštovanje obeh
tvori integriteto uradnika (Kovač v: Kečanović, 2012, str. 266–267).
Vsaka država ima svoj vrednotni sistem. Ta se razvija skozi čas in je opazen na vseh
področjih delovanja. Pričakuje se, da politika in uprava temeljita na istih vrednotah, kar pa
ni vedno res. Novoizvoljena politična stranka lahko le malo poseže v vrednotni sistem, če
ni izvoljena večkrat zapored. Le tako lahko vpelje svoj program, s tem pa tudi vrednote.
Torej je za utrditev določenih vrednot pomembna stalnost in prenos iz generacije v
generacijo (Brejc, 2000, str. 227–228).
V 29. državah OECD je bila izpeljana empirična raziskava, ki prikazuje najpomembnejše
vrednote javne uprave. Raziskava je vrednote razdelila v dve skupini, in sicer na
societalne in demokratične vrednote, ki veljajo za tradicionalne vrednote in se skoznje
izraža temeljno poslanstvo javne uprave ter na profesionalne vrednote, ki vodijo k
novemu etosu. Med prve sodijo nepristranskost, zakonitost, poštenost, enakost,
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pravičnost, preglednost in odgovornost, v drugo skupino pa učinkovitost, spoštovanje
državnih virov, zaupnost in pristojnost (Haček, 2015, str. 172–173).
Tudi Slovenija ima predpise, ki določajo pravna in etična načela. Nanašajo se tako na
javno upravo kot tudi uradnike. Slovenski predpisi vsebinsko sovpadajo z mednarodnimi,
kar predstavlja dobro normativno ureditev, vendar pa v praksi ne zagotavljajo visoke
stopnje etičnih standardov. V najsplošnejših slovenskih predpisih, Ustavi, Zakonu o javnih
uslužbencih, Zakonu o državni upravi in Zakonu o upravnem postopku so zbrana
naslednja načela za javno upravo in uradnike: pravna varnost in predvidljivost, zakonitost,
spoštovanje človekovega dostojanstva, varstvo človekovih in manjšinskih pravic, enakost,
odgovornost, učinkovito pravno sredstvo in sodni nadzor, samostojnost, politična
nevtralnost, strokovnost, nepristranskost, odprtost, javnost in preglednost, zaupnost,
varnost podatkov, raba (uradnega) jezika, usmerjenost k strankam, varstvo javnega
interesa, učinkovitost in ekonomičnost, enakopravna dostopnost (Kovač v: Kečanović,
2012, str. 275–277).

2.3 UPRAVA IN UPRAVLJANJE
Za razumevanje Javne uprave je najprej treba opredeliti dva pojma, in sicer »upravljanje«
in »uprava«. Z njima se srečujemo povsod, kjer govorimo o organizaciji, tj. združbi ljudi,
ki imajo iste cilje. Takšne organizacije srečamo v javni in zasebni sferi.
»Upravljanje je odločanje o ciljih in uporabi najprimernejših sredstev za njihovo
zadovoljitev« (Pečarič, 2011, str. 22). Proces upravljanja lahko imenujemo tudi upravni
proces. Po Parsonsu sta poznani dve ravni upravnega procesa. Institucionalna raven, kjer
se določajo cilji organizacije, ter instrumentalna raven, ki določa, kako se ti cilji izpolnijo.
Pojem »uprava« lahko opredelimo na dva načina, kot organizacijo in kot proces. V
organizacijskem smislu mislimo na vse tiste subjekte, ki opravljajo dejavnost, v
procesnem smislu pa uprava pomeni odločanje (Virant, 1998, str. 15–18).

2.3.1

JAVNA UPRAVA

Javna uprava je dejavnost države, s tem pa so mišljeni vsi javni uslužbenci v različnih
organizacijah javne uprave. Izvaja se lahko neposredno z državno proizvodnjo in
opravljanjem storitev ali pa posredno, ko se za zadovoljitev lastnih ter potreb uporabnikov
plačuje zasebnikom. Politika brez uprave ne more obstajati, saj ta sodeluje pri njenem
oblikovanju in jo izvršuje. Ključna naloga javne uprave pa je zagotavljanje javnega
interesa. To pomeni, da kolektivno izvaja tiste dejavnosti, ki jih individualno ni mogoče
opraviti. Odmisliti mora vse zasebne interese in sprejeti odločitve, ki bodo v korist celotne
družbe (Pečarič, 2011, str. 24–26).
Zasebna podjetja in korporacije so v lasti posameznikov ali delničarjev, ki jim je zakonsko
dovoljeno upravljati z organizacijo glede na svoje interese. Za javno upravo pa ne
moremo reči, da si jo kdorkoli lasti v tradicionalnem smislu, temveč je v lasti »ljudi«. To
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pomeni, da morajo javne organizacije delovati tako, da upoštevajo voljo ljudstva. Glavni
cilj, ki izkazuje uspešnost zasebnih podjetij, je dobiček, medtem ko se za javno upravo
smatra, da je uspešna, če sredstva porabi učinkovito in produktivno (Gueras & Garofalo,
2011, str. 16, 17).
Za javno upravo veljajo vse značilnosti, ki veljajo za upravo na splošno. Sestavljajo jo
dejavnosti, ki sodijo v izvršilne funkcije javnega upravljanja, in sicer ukazovanje,
izvrševanje, koordiniranje in nadzorovanje ter administrativne in poslovodne funkcije
javnega upravljanja. Tu gre za dejavnosti neposrednega tehničnega izvrševanja (Haček &
Bačlija, 2007, str. 25).

2.4 JAVNI USLUŽBENCI
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 –, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) javnega uslužbenca definira: »Javni uslužbenec je posameznik,
ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju« (ZJU, 1.člen).
S profesionalizacijo javne uprave je nastala tudi nova figura, in sicer poklicni uradnik,
državni uslužbenec. Če upoštevamo širši pojem javne uprave, ki poleg državne uprave
vključuje še lokalno samoupravo in javne službe, je za te uslužbence primernejši izraz
javni uslužbenec. Ta v večini sodobnih držav ne zajema le uradnikov zaposlenih v vladnih
ministrstvih, ampak vse uslužbence, ki opravljajo delo v oboroženih silah, sodstvu, lokalni
samoupravi, javnih korporacijah, šolah, zdravstvu in tako naprej. Opravljajo izvršne in
upravne naloge v upravnem sistemu. Narava nalog, ki jih javni uslužbenec opravlja, je
temeljni element za nastanek tega posebnega teoretskega pojma. Ta je lahko opredeljen
v funkcionalnem ali pa organskem smislu. Funkcionalni pomen kot javnega uslužbenca
pojmuje vsakogar, ki opravlja kakršnokoli javno funkcijo. V organskem pomenu pa so
javni uslužbenci tisti, ki delujejo za nek organ in se njihova dejavnost šteje kot dejavnost
državne organizacije (Haček, 2015, str 43–47).
Družbeni položaj javnih uslužbencev se že od nekdaj razlikuje od položaja zaposlenih v
zasebnem sektorju. Delo, ki ga opravljajo v zasebni organizaciji, zadeva le točno določeno
organizacijo, delo javnih uslužbencev pa ima močan vpliv, saj javna uprava odloča o
stvareh, ki se tičejo celotne skupnosti. Potrebno pa je omeniti, da posamezne države
pojem javnega uslužbenca razlagajo nekoliko drugače, a po navadi široko. Vsaka država
znotraj svoje pravne ureditve javne uslužbence razvršča v različne kategorije, te pa so
posledica ločevanja zasebnopravne in javnopravne sfere. V Evropi se javni uslužbenci
najpogosteje razlikujejo v načinu pridobitve statusa (volitve, imenovanje, pogodba)
(Haček, 2001, str. 46–47).
Javni uslužbenci imajo izvršilno oblast in izvajajo ukrepe, ki jih sprejme zakonodajna
oblast oziroma politiki. Kljub temu ne moremo govoriti o ločenosti obeh vej oblasti.
Medtem ko so politiki lahko na položaju le krajši čas, so javni uslužbenci večinoma trajno
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zaposleni. To pomeni, da predstavljajo »stalnico« in lahko ob menjavi ministra s svojimi
izkušnjami svetujejo ter tako pripomorejo pri sprejemanju političnih odločitev (Peters v:
Peters & Bouckaert, 2013, str. 12).
Razlikujemo profesionalne in priložnostne javne uslužbence. Priložnostnim delavcem je
opravljanje javne službe le vzporedna dejavnost, profesionalnim delavcem pa je osnovni
vir eksistence. Opravljanje javne službe je v mnogih državah nezdružljivo z opravljanjem
katerekoli druge službe. Posebej je določeno, da zaposleni v javni upravi ne morejo
opravljati dveh stalnih zaposlitev. Znotraj javne uprave obstaja uslužbenski sistem, v
katerem praviloma delujejo javni uslužbenci, gre za poseben upravni sistem (Haček &
Bačlija 2007, str. 39–40).
2.4.1

KLASIFIKACIJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Slovenski sistem javnih uslužbencev temelji na klasifikaciji delovnih mest, ta pa jih
razvršča v tri stopnje. Višji upravni delavci sodijo v prvo stopnjo. Ti se imenujejo za
pomoč pri vodenju in usklajevanju dela v upravnih organih in upravnih enotah, za vodenje
organizacijskih enot na širših delovnih področjih upravnega organa, za vodenje upravnih
enot in za opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog. Imenovani so s strani Vlade
Republike Slovenije in morajo imeti ustrezno izobrazbo. Predlaga jih predstojnik
upravnega organa, ki so mu tudi odgovorni. Višji upravni delavci v državnih organih so
podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika in svetovalec Vlade
Republike Slovenije.
V drugo stopnjo spadajo delavci, ki opravljajo strokovna dela, s katerimi se na delovnem
področju upravnega organa zagotavlja izvajanje upravnih funkcij. Upravnega delavca v
naziv imenuje predstojnik upravnega organa. Upravni delavci druge stopnje so svetovalec,
sodelavec, referent, višji referent, višji sodelavec in višji svetovalec.
Tretja stopnja pa zagotavlja splošne, tehnične in druge možnosti za delo. Sem spadajo
strokovno-tehnični delavci, ki jih v delovno razmerje sprejeme predstojnik upravnega
organa, slednjemu so delavci odgovorni. Delavci, ki sodijo v tretjo stopnjo, so višji
strokovni sodelavec, samostojni strokovni sodelavec, finančni referent, pisarniški referent,
administrativni sodelavec, administrator in manipulator (Haček, 2001, str. 47–49).

2.5 ETIČNI KODEKS
Z etičnimi kodeksi države določijo najnižje standarde na določenih področjih. Kljub
kodeksom pa se vse več poudarka daje transparentnosti kot strogi kontroli pri postopkih.
Javni uslužbenci sprejemajo odločitve, pri tem pa imajo diskrecijsko pravico, ki jim
omogoča, da lahko odločijo »po svoje«. Kljub tej pravici pa morajo v postopkih ostati v
okviru kodeksov in zakonodaje (Pečarič, 2011, str. 422).
Zadnji dve desetletji je moč opaziti porast etičnih kodeksov v organizacijah. Za to obstaja
več razlogov, in sicer samoregulacija, izboljšanje podobe v javnosti, zaščita članov pred
moralnimi tveganji in promocija nekaterih vrednot in standardov. Samoregulacija pomeni,
da namesto države organizacije izvajajo regulacijo same, saj je ta bolj prilagojena
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razmeram v njej. Z izboljšanjem podobe v javnosti želijo organizacije v javnosti ustvariti
dober vtis o svoji dejavnosti, kar pripomore k uspehu in ugledu. Z zaščito članov pred
moralnimi tveganji dajejo posamezniku večjo gotovost pri odločanju v spornih primerih,
hkrati pa se sankcionira neetično ravnanje. Kodeksi pa lahko služijo tudi kot izobraževalno
gradivo (Kavčič, 2008, str. 169).

Etični kodeks sestavljajo pravila, po katerih morajo delovati, vsi, za katere ta velja.
Poznamo na primer odvetniški in zdravniški kodeks. Pravila, ki jih kodeks vsebuje, služijo
kot kriterij ravnanja in obnašanja in so odsev družbene stvarnosti v zavesti posameznika.
Kodeks deluje tudi kot povezovalni element, saj temelji na skupnih vrednotah. Tudi
zaposleni v javni upravi imajo svoj kodeks, ki jim služi kot vodilo za delovanje, ureja
ravnanje javnih uslužbencev, opredeljuje načela in vrednote, je sredstvo za reševanje
dvomov in dilem ter predvideva sankcije v primeru neetičnega delovanja (Brejc, 2002, str.
68–69).
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3

ZAKONODAJA

3.1 ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH
Zakon o javnih uslužbencih je bil potrjen na seji 7. marca 2007 s strani Državnega zbora.
Obsega besedilo zakona, ki je bil sprejet leta 2002, hkrati pa tudi njegove spremembe in
dopolnitve. Upoštevane so tudi spremembe in dopolnitve zakona o državnem tožilstvu ter
zakona o delovnih in socialnih sodiščih ter tudi odločbi, ki se nanašata na določbe zakona
o javnih uslužbencih. Kljub spremembam, ki jih je bil zakon deležen od začetka veljavnosti
(od 28. junija 2003), osnovni cilji in koncepti ostajajo enaki. Vse več pozornosti se
posveča načelom sodobne javne uprave, ta pa težijo k učinkovitosti in uspešnosti
delovanja uprave in celotnega javnega sektorja. Zakon je razdeljen na dva dela. Prvi del
obsega uvodne določbe, skupna načela sistema javnih uslužbencev ter druga skupna
vprašanja sistema javnih uslužbencev (npr. delovanje sindikata in kolektivno dogovarjanje
ter obveznost sistemizacije delovnih mest, pravica do stavke). Ta del velja za celotni javni
sektor. Drugi del pa je obsežnejši in velja za javne uslužbence v državnih organih in v
upravah lokalnih skupnosti (Korade Purg, Brus & Koželj Sladič, 2006, str. 17–19).
Zakon ureja sistem javnih uslužbencev, vendar pa je zaradi jasnosti dodana tudi določba
glede funkcionarjev. Funkcionarji v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti
namreč niso javni uslužbenci, kar pomeni, da se določbe ZJU zanje ne uporabljajo. Te se
nanašajo le na javne uslužbence, ki so profesionalci, ti pa svoje naloge opravljajo v okviru
delovnega razmerja kot svoj poklic v skladu s stroko in načeli ter standardi. ZJU dopušča
tudi rabo splošnega delovnega zakona z namenom približevanja statusa javnih
uslužbencev statusu zaposlenih v zasebnem sektorju. Za celotni javni sektor veljajo le
določbe prvega dela ZJU, kar torej pomeni, da je za urejanje pravic in obveznosti ter
delovnih razmerij javnih uslužbencev potrebno upoštevati več predpisov. Tako se
uporablja Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarstvo pa tudi
področni zakoni, npr. Zakon o policiji, Zakon o carinski službi (Korade Purg, Brus & Koželj
Sladič, 2006, str. 19).

3.2 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
Zakon o splošnem upravnem postopku je začel veljati 1. aprila leta 2000. Uporablja se kot
primarni ali kot subsidiarni postopkovni predpis za številne upravne postopke (Breznik,
2004, str. 11).
ZUP se uporablja vedno, kadar organi državne uprave (upravne enote, ministrstva, organi
v sestavi, območne enote, vladne službe), organi samoupravnih lokalnih skupnosti
(občinska uprava, župan), drugi državni organi (vlada, DZ, sodišča) in nosilci javnih
pooblastil (javne agencije, javni skladi, zbornice, javni zavodi, zasebnopravni nosilci javnih
pooblastil) odločajo o upravni zadevi. Odločanje o upravni zadevi pomeni odločanje o
pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe ali druge stranke na področju
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upravnega prava. ZUP temelji na devetih temeljnih načelih, ki so ključna za pravilno
uporabo vseh predpisov in s katerimi se strankam zagotovi spoštovanje njihovih pravic. Ta
načela so načelo zakonitosti, varstvo pravic strank in javnih koristi, načelo materialne
resnice, načelo zaslišanja stranke, prosta presoja dokazov, dolžnost govoriti resnico in
poštena uporaba pravic, samostojnost pri odločanju, pravica do pritožbe in ekonomičnost
postopka (Koselj, 2016).

3.3 UREDBA O UKREPIH ZA VAROVANJE DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIH V
ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE
Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave je bila
izdana 7. maja 2009. Njen namen je bil podrobneje opredeliti ukrepe za izvrševanje 45.
člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, kakšno delovno okolje mora delodajalec
zagotoviti svojim zaposlenim (Računovodja, 2009).
S to uredbo so določeni ukrepi, s katerimi se v organih državne uprave zagotavlja
spoštovanje dostojanstva vseh zaposlenih v delovnem okolju. V takšnem okolju ni
spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja. To uredbo morajo spoštovati vsi
zaposleni v organih, ne glede na delovno mesto ali položaj, ki ga zasedajo. Za uvedbo
ukrepov te odločbe, njihovo izvajanje in seznanjenost vseh zaposlenih z njimi je
odgovorna predstojnica oziroma predstojnik. Uredba vsebuje navodila za reševanje v
primeru kakršnekoli oblike trpinčenja in nadlegovanja. Ta narekuje, da se primeri najprej
rešujejo neformalno, lahko tudi s pomočjo svetovalca. V kolikor pa to ni mogoče, se
zadeve nadalje rešujejo pisno z obvestilom predstojniku (Uredba o ukrepih za varovanje
dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, Uradni list RS, št. 36/09 in 21/13 –
ZDR-1).

3.4 KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
Potem ko je Kodeks ravnanja javnih uslužbencev sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem
članicam Sveta Evrope, je Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)
sprejela tudi Vlada RS. Omenjeni kodeks velja za vse javne uslužbence, z njim pa javne
uslužbence seznani njihov predstojnik. Ti so se pri opravljanju nalog po kodeksu dolžni
ravnati od trenutka, ko potrdijo seznanjenost z njim. Namen kodeksa je opredeliti načela
opravljanja javnih nalog, ki jih javni uslužbenci opravljajo, hkrati pa javnost seznaniti
kakšno ravnanje imajo pravico pričakovati s strani javne uprave. Kodeks opredeljuje
naslednja načela: zakonitost, politična nevtralnost in nepristranskost, lojalnost,
strokovnost, delovanje v javnem interesu, poštenost, odgovornost, varovanje zaupnih
podatkov.
Kodeks opredeljuje, da mora v primeru, ko je javnemu uslužbencu naloženo delo, ki ga ta
smatra za nezakonito, neetično ali nedovoljeno, to prijaviti v skladu z zakonom. Prav tako
pa mora prijaviti vsako zaznano kršitev kodeksa. Če kršitev ni možno urediti po predpisih
javne uprave, se to nadalje rešuje po navodilih predstojnika. Javni uslužbenec mora
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prijaviti dokaze, navedbe ali sume kaznivega dejanja, pri tem pa se mu mora zagotoviti
varovanje pred šikaniranjem, grožnjam in podobnim ravnanjem.
Če lahko na osebne ali zasebne interese javnega uslužbenca vplivajo njegove uradne
dolžnosti, mora ta v skladu z zakonom navesti obseg in naravo teh interesov. Javnim
uslužbencem ni dovoljeno opravljati nezdružljive funkcije in nezdružljive pridobitne ali
nepridobitne dejavnosti, ki niso združljive s pravilnim opravljanjem javnih nalog in s
pravicami in obveznostmi javnih uslužbencev oziroma jim jih krnijo. Javni uslužbenci
morajo navesti tudi članstvo ali povezanost z organizacijo, ki bi lahko imela vpliv na njihov
položaj ali pravilno opravljanje dolžnosti.
Kodeks javnim uslužbencem prepoveduje vsakršno zahtevanje in sprejemanje daril, uslug,
gostoljubnosti ali drugih koristi, ki bi lahko vplivali na nepristranskost in dajali videz
nagrade z opravljanjem dela. Prav tako kodeks navaja, kako morajo ravnati v primeru
neprimernih ponudb in poskusov vplivanja na njihovo delovanje.
Pri delu ne sme priti do zlorabe uradnega položaja, tj. ne ponujati in dajati kakršne koli
prednosti v vezi z opravljanjem javnih nalog. Prepovedano je tudi vplivanje na druge
osebe za zasebne namene z uporabo uradnega položaja.
Kodeks nadalje narekuje rokovanje z informacijami javnih uslužbencev. Dovoljuje dostop
do tistih informacij, ki so potrebne za delovanje in njihovo razkrivanje v skladu s predpisi.
Prepovedana je vsakršna zloraba informacij (poskus pridobitve neprimernih informacij) in
objava nepravilnih informacij, hkrati pa narekuje, da se ne zamolči uradnih informacij, za
katere je prav, da se objavijo.
Javni uslužbenci morajo v skladu s pravico odločanja po prosti presoji zagotoviti, da se
javno premoženje in finančna sredstva, s katerimi upravljajo uporabljena učinkovito,
smotrno in gospodarno.
Vodilni ali nadzorni uslužbenec je odgovoren za dejanja oziroma opustitve dejanj njegovih
podrejenih. Kodeks pa omenja tudi preverjanje poštenosti zaposlenih, za kar je zadolžen
javni uslužbenec za kadrovanje, napredovanje in razporeditve javnih uslužbencev.
Tudi po končanju službe morajo javni uslužbenci spoštovati načela, ki so se jih držali v
času službovanja.
Vsakršne kršitve kodeksa imajo lahko za posledico uvedbo disciplinskega postopka.

(Kodeks ravnanja javnih uslužbencev)
3.5 KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN
UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI
Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (nadalje
Kodeks) je sprejel Uradniški svet. Izhajal je iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave,
pri tem pa sodeloval z reprezentativnimi sindikati v organu in s strokovnimi združenji
javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Podlaga Kodeksa je
tretji odstavek 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. I. RS, št. 63/07-UPB, 65/08).
Za pripravo osnutka Kodeksa se je Uradniški svet opiral na primerjalno analizo že
obstoječih kodeksov tako doma kot tudi v tujini.
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Kodeks ne predstavlja seznama pravil (norm), ampak je oblikovan kot skupek vodil,
osnovnih smernic in minimalnih standardov, ki naj bi jih javni uslužbenci upoštevali pri
svojem delu. Temelji na vzajemnem spoštovanju javnih uslužbencev, tako do sodelavcev,
kot tudi do notranjih oz. zunanjih strank. Namen Kodeksa je, da se javnim uslužbencem
predstavijo vodila delovanja, ki jih je možno razumeti v najširšem smislu ob predpostavki
spoštovanja zakonskih načel ter splošnih pisanih ali nepisanih etičnih standardov. Kodeks
vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so jim v pomoč
in oporo v vseh aktivnostih njihovega delovanja. Po ZJU kršitev Kodeksa pomeni tudi lažjo
disciplinsko kršitev (Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah
lokalnih skupnost).
Kodeks vsebuje deset vodil, ki naj bi se jih pri delu držali javni uslužbenci, in sicer: 1.
vodilo narekuje zakonito, transparentno in odgovorno delovanje, 2. vodilo narekuje
prizadevanje za dobro Slovenije, 3. vodilo se zavzema za odgovorno delovanje do
naravnega in družbenega okolja, 4. vodilo narekuje pošteno, zaupanja vredno, častno in
pošteno delovanje ter skrb za ugled, 5. vodilo poudarja pomembnost vrednot in
poslanstva dela, napotuje k vestnemu in odgovornemu delu ter izpolnjevanju visokih
standardov integritete, hkrati pa narekuje, da se skrbi za učinkovitost, uspešnost in
odličnost javne uprave, kar pa naj se doseže s strokovnostjo, odzivnostjo in dostopnostjo,
6. vodilo zahteva gospodarno skrb za stvari, ki se uporabljajo pri delu, vsa sredstva,
podatke in vire pa naj se uporablja le za v to določene namene, 7. vodilo prepoveduje
sprejemanje ugodnosti, ki bi vplivale na odločitve pri delu in se zavzema za profesionalno,
nepristransko in neodvisno od zasebnih interesov delovanje, 8. vodilo narekuje skrb za
razvoj lastne kompetentnosti na strokovnem in drugih področjih, ki bi lahko vplivala na
delo, 9. vodilo opozarja na to, da je odnos strankami in sodelavci zasnovan na zaupanju in
sodelovanju in napotuje na iskreno in zanesljivo delovanje ter vzdrževanje jasnih in
korektnih odnosov, 10. vodilo pa napotuje k podpori vsakogar, ki ravna po vodilih tega
kodeksa. (Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih
skupnost).
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4

NEETIČNO RAVNANJE

4.1 KORUPCIJA
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010,
Uradni list RS, št. 26/11 z dne 8. 4. 2011, Uradni list RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011,
Uradni list RS, št. 69/11 z dne 2. 9. 2011) korupcijo definira kot: »Korupcija je vsaka
kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot
tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi
neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali
pričakovane koristi zase ali za drugega« (ZlntPK, 4. člen).
Vlaj (Vlaj v: Kečanović, 2012, str. 213) in Dobovšek (2008, str. 9–11) trdita, da lahko
korupcijo najdemo po vsem svetu, prisotna pa je že od nekdaj. Kljub temu da jo družba
zanika, predstavlja resen problem in s pomočjo medijev je odkritih in izpostavljenih vse
več primerov. Pojavi se takrat, ko posameznik ali družba ne moreta doseči zastavljenega
na zakonit način. Posebej ogrožene so države v tranziciji, mednje pa spada tudi Slovenija.
Poteka na različnih področjih, še posebej problematična pa je v javni upravi. Uradni
postopki, ki temeljijo na načelih demokracije se zaradi korupcije lahko spremenijo v
postopke, ki temeljijo na pripravljenosti plačila podkupnine. To pa povzroči nezaupanje
državljanov v državo in celoten pravni sistem. Gre za pojav, ki v večini držav predstavlja
resen gospodarski in politični problem, hkrati pa ogroža demokratične vrednote, slabi ali
negira moralne vrednote družbe, ogroža vladavino prava in diskriminatorno ogroža
socialne in ekonomske možnosti razvoja posameznika. Razlogi za širjenje korupcije so
predvsem razpad vrednot v novonastajajočih demokracijah, izgubi etično-moralnih
idealov, pomanjkanju internih kontrol, nesposobnosti vodilnih delavcev ipd. Pojem
korupcije pa je neločljivo povezan s pojmom etike. Gre za paradoksalno razmerje dveh
identitet, ki sta nezdružljivi in medsebojno se izključujoči. Nezdružljivost je najbolj vidna v
nasprotju med korupcijo in družbenimi vrednotami. Korupcija državam predstavlja resno
grožnjo, na resnost tematike kaže tudi to, da je bilo organiziranih več mednarodnih
konferenc, na katerih je bilo sprejetih več priporočil.
Korupcija slabi politično legitimnost z napadanjem temeljnih načel demokracije, predvsem
enakosti državljanov pred zakonom. S korupcijo se povečuje razlika v porazdelitvi politične
moči. Bogatejši si lahko kupijo privilegije, do katerih zakonsko niso upravičeni. Korupcija
pa postopoma lahko vodi v politično nestabilnost, povzroči nasilje, poveča socialno
polarizacijo in politično odtujenost (Smith, B., C., 2007, str. 179, 180).

4.1.1

KORUPCIJA V JAVNI UPRAVI

Korupcijo v javni upravi lahko opredelimo kot:
 »Korupcija je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od katerih je
najmanj ena zaposlena v javnem sektorju.
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Korupcija je vedno namenska.
Korupcija predstavlja nedovoljeno zlorabo javnega interesa za zasebno korist.
Korupcija je kršenje moralne norme.
Korupcija je kršenje pravne norme.
S korupcijo se rušijo temelji demokratičnega razvoja, pravne države in vladavine
prava« (Dobovšek, 2008, str. 13).

S korupcijo se ponuja, sprejema ali zahteva določene koristi z namenom vplivanja na
uradno osebo pri izvajanju njene službe. V javni upravi se največkrat izpostavlja korupcijo
javnih uslužbencev. Najpogosteje se pojavlja z vplivom na zaposlene v javni upravi, da ti
zaračunajo manjše takse od dejanskih, dovoljujejo tihotapljenje nedovoljenih dobrin,
izdajajo potrdila z lažno vsebino ipd. (Dobovšek, 2008, str. 10).
4.1.1.1 DELITEV KORUPCIJE V JAVNI UPRAVI
Glede na razširjenost se korupcija lahko pojavlja na mikro, srednji in makro ravni. Mikro
raven korupcije se kaže v obliki majhnih daril javnim uslužbencem za tiste usluge, ki bi jih
ti morali storiti že po svoji dolžnosti. Ta vrsta korupcije je razširjena predvsem med
javnimi uslužbenci na nižjih ravneh organizacije, ki opravljajo delo z dokumentacijo in
izdajajo dovoljenja. Tu višina podkupnine ne dosega povprečne mesečne plače javnega
uslužbenca. Korupcija na srednji ravni zajema javne uslužbence na višji ravni, tu pa
podkupnine dosegajo od nekaj pa kar do deset povprečnih plač. Na tej ravni največkrat
podkupujejo interesne skupine in manjši podjetniki z namenom, da bi dosegli ustrezne
predpise in rešitve. Korupcija na makro ravni pa zajema zadeve povezane z javnimi
naročili, sklepanjem pogodb za večja dela v državi ipd. Tu pa podkupnina doseže kar
doživljenjsko plačo posameznega javnega uslužbenca (Haček & Bačlija, 2007, str. 88–89).
Korupcijo lahko delimo na malo in veliko. Pri mali gre za administrativno korupcijo, kar
pomeni zasebna plačila javnim uslužbencem. Velika korupcija pa se deli na dve obliki.
Prva je oblikovanje zakonov prek nezakonitih zasebnih naročil javnim uslužbencem, druga
pa vplivanje podjetij na oblikovanje zakonodaje brez zasebnih plačil javnim uslužbencem.
Obstaja pa tudi delitev korupcije znotraj državnih institucij, in sicer jo lahko delimo na
notranjo in zunanjo, institucionalno in individualno, materialno, politično in psihično.
Notranja se nanaša na podkupovanje nadrejenih in podrejenih. Pri zunanji korupciji se
plačuje za določene storitve, dajanje daril ipd. Individualna korupcija po navadi poteka
med manjšim številom oseb in je zelo težko izsledljiva. Institucionalna korupcija lahko
pomeni razpad družbenih vrednot. Med vsemi je najbolj razširjena materialna korupcija,
ker po navadi prinese takojšnjo korist. S politično korupcijo se politizira javna uprava.
Psihična korupcija pa je tesno povezana na psihične lastnosti obeh vseh udeleženih strani
(Haček & Bačlija, 2007, str. 89).
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4.2 DISKRIMINACIJA
»Diskriminacija na splošno pomeni dejavnosti oziroma procese, ki neupravičeno ustvarjajo
manj ugoden pravni politični, ekonomski ali socialni položaj posameznikov ali (in)
družbenih skupin« (Bošnjak, in drugi, 2005, str. 101).
Z etimološkega vidika diskriminacija izvorno pomeni nevtralno oznako za razlikovanje ali
pa proces ustvarjanja razlik med dvema ali več subjekti ali objekti. Tu gre predvsem za
razlikovalno sposobnost. Proces razlikovanja spremlja človeško vrednotenje in tako pride
do opredelitev dobro – slabo, pravično – nepravično, lepo – grdo. Diskriminacija v osnovi
ne pomeni nič slabega, gre za nevtralni pojem, vendar ima v sodobni družbi predvsem
negativen pomen in pomeni nekaj nepravičnega in nepoštenega (Bošnjak, in drugi, 2005,
str. 21–22)
Obstaja več vzrokov za diskriminacijo, Brejc navaja naslednje:
 »razvitost družbenega okolja,
 sistem vrednot,
 tradicija,
 socializacija,
 mehanizmi nadzora,
 učinkovitost represivnih organov,
 institucije civilne družbe,
 javnost« (Brejc, 2004, str. 82).
Diskriminacija predstavlja velik problem za družbo in se jo pogosto poudarja. Največja
težava je njeno odkrivanje oziroma prepoznavanje. Mnoge žrtve namreč o tem ne želijo
govoriti in s tem dovolijo, da se diskriminacija nadaljuje. Tako se oblikuje okolje, ki jo
dojema kot sprejemljivo. Diskriminacijo povzroči določena fizična lastnost posameznika ali
pa njegova pripadnost določeni skupini (Kuhar, 2009, str. 9).
V Sloveniji je diskriminacija prepovedana s 14. členom Ustave Republike Slovenije (Ur. list
RS/I, št. 33/1991, Ur. list RS, št. 42/1997 - UZS68, 66/2000 - UZ80, 24/2003 - UZ3a, 47,
68, 69/2004 - UZ14, 69/2004 - UZ43, 69/2004 - UZ50, 68/2006 - UZ121,140,143,
47/2013, 47/2013), ki se glasi: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« (URS, 14. člen).
Z zakonodajo je prepovedana tudi vsakršna diskriminacija na delovnem mestu, in sicer z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 –
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US). Ta navaja, da je diskriminacija pri
zaposlovanju kot tudi v času delovnega razmerja in ob prenehanju pogodbe nedovoljena.
Narekuje enako obravnavo vseh, ne glede na okoliščine, ki so navedene že v Ustavi RS.
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Za diskriminacijo se šteje tudi manj ugodno obravnavanje nosečnic in starševskega
dopusta (ZDR-1, 6. člen).

4.3 NASILJE
Nasilje je zloraba moči, pri čemer oseba z več moči le-to zlorablja nad osebo z manj moči.
Gre za po navadi ponavljajoče se dejanje, ki je namerno, nadzorovano ter premišljeno. Z
nasiljem si povzročitelj v odnosu želi zagotoviti moč in nadzor nad žrtvijo ter uresničiti
svoje cilje. Izvor nasilja je v neravnovesju moči med dvema osebama (DNK, 2017).
Poznamo različne oblike nasilje, in sicer: fizično, psihično, verbalno, spolno, ekonomsko,
internetno, mobing, trgovina z ljudmi, generacijsko in medgeneracijsko, vzgojno, nad
slabotnimi in drugačnimi, huliganstvo, sovražni govor, prostorsko, vojno in mučenje,
institucionalno, ideološko, samopoškodbe (Munc, 2011, str. 4).
Mednarodna organizacija dela (ILO) opredeljuje nasilje na delovnem mestu kot vsako
dejavnost, incident ali obnašanje, ki odstopa od razumnega ravnanja, kjer se določeno
osebo napade, se ji grozi, se jo oškoduje ali poškoduje v času dela. Nadalje nasilje na
delovnem mestu deli še na notranje in zunanje. Notranje je tisto, ki se vrši med
zaposlenimi, vključujoč menedžerje in nadzornike. Zunanje nasilje na delovnem mestu pa
se vrši med zaposlenimi (vključujoč menedžerje in nadzornike) in vse druge osebe
prisotne v delovnem okolju (Chappell & Di Martino, 2006, str. 10).

4.3.1

FIZIČNO NASILJE

Fizično nasilje med vrstami nasilja ni najpogostejše, a je to za mnoge ljudi edina oblika, ki
jim je znana in jo priznavajo. Če do takšnega nasilja pride, ga je najlažje zaznati, saj se
ob uporabi fizične moči poznajo posledice na telesu. Za fizično nasilje gre takrat, ko nekdo
nad neko drugo osebo fizično moč uporablja v takšni meri, da mu zada nesorazmerno
bolečino, ga poškoduje in ponižuje. Znaki fizičnega nasilja so udarci, brce, lasanje,
ožiganje in podobne oblike agresivnega fizičnega znašanja nad drugo osebo. Žrtve
fizičnega nasilja poškodbe velikokrat skrivajo in zanikajo zaradi sramu pred povračilnimi
ukrepi storilca (Munc, 2011, str. 318–319).

4.3.2

VERBALNO NASILJE

Verbalno nasilje sodi med najbolj razširjene in spregledane oblike nasilja. Verbalna
agresivnost deluje namreč precej nenevarno, je pogosta in običajna, to pa je tudi glavni
razlog za neukrepanje.
Kategorije verbalnega nasilja lahko delimo v pet večjih skupin in sicer: vzdevki, kričanje,
žaljivke, posmehovanje, grožnje in nadlegovanje.
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Vzdevki se pojavljajo predvsem med mladostniki, opažamo pa jih tudi v družinah in
službenih okoljih. Vsi vzdevki niso škodljivi, takšni so na primer okrajšave imen in
priimkov. Verbalno nasilni vzdevki so tisti, ki namerno smešijo domnevne lastnosti
posameznika. Za vrednotenje vzdevkov pa je potrebno razumevanje celotnega socialnega
konteksta.
Kričanje je ena najpogostejših oblik verbalnega nasilja in se kaže s povišanjem glasu
združenim z grozečim obrazom.
Žaljivke pomenijo verbalno sporočanje, s katerim žalimo drugo osebo, jo očitno slabšalno
ocenjujemo, ji podeljujemo nizkotne osebnostne lastnosti in tudi vedenjsko komponento.
Posmehovanje je značilno za šolsko okolje. Gre za skupinsko izpostavljanje kakšne
značilnosti, posebnosti ali druge osebne značilnosti posameznika, ki postane predmet
posmeha.
Grožnje so lahko prikrite ali odkrite. Gre za težjo obliko verbalnega nasilja in tudi edino, ki
glede na slovensko zakonodajo lahko doživi kazenski epilog. Grožnje so omembe tistega,
kar storilec namerava storiti žrtvi. Prikrite grožnje je težko odkriti in ustrezno preganjati,
saj je njihova sporočilnost zakodirana v zgodovini komunikacije med storilcem in žrtvijo.
Nadlegovanje je predmet kazenskega pregona vendar mora biti za ta postopek pogosto in
intenzivno (Munc, 2011, str. 333–336).

4.3.3

PSIHIČNO NASILJE

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja. Opazno je v partnerskih odnosih, v
vzgojnih prijemih, med vrstniki, na delovnem mestu in drugje. Pojavlja se lahko v različnih
stopnjah intenzivnosti, od zelo blagih pa do zelo grobih oblik psihičnega nasilja. Zanj je
značilno, da je večinoma verbalne narave, storilec pa ima izdelan sistem, ki ga vztrajno
uporablja na svojih žrtvah. Vsebinsko psihično nasilje temelji na čustvenem izsiljevanju, ta
pa uporablja vse oblike groženj, čustvene trgovine, izolacijo oškodovanca, razvrednotenje
in druge načine. Psihično nasilje je običajno patološko nadaljevanje močnega
medosebnega odnosa, kar pomeni, da ne nastopi po naključnem srečanju dveh oseb,
temveč sta storilec in žrtev v nekem odnosu povezana dalj časa, npr. nadrejeni –
podrejeni (Munc, 2011, str. 345–346).

4.3.4

SPOLNO NASILJE

Spolno nasilje je bolj kot zadovoljitev spolne sle želja po občutku moči. Storilec si podreja
in sramoti žrtev, pri tem pa ima občutek nadzora. Oškodovanec si zaradi groženj s fizičnim
nasiljem, ustrahovanja ali drugih razlogov ne upa upreti. Spolno nasilje se lahko kaže v
različnih oblikah, npr. nagovarjanje, nesramne pripombe, fizični napadi (Munc, 2011, str.
368).
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5

RAZISKOVALNI DEL

5.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE – UPRAVNA ENOTA
Državna uprava mora z izvajanjem svojih nalog pokriti ozemlje celotne države. Tega ni
mogoče storiti centralno, zato je potrebna organizacija po teritorialnem principu.
Oblikujejo se teritorialne enote, kjer so ustanovljeni organi javne uprave, ti pa opravljajo
upravne naloge na posameznem delu države. S tem se zagotovi učinkovitejše izvrševanje
upravnih nalog na celotnem ozemlju države in hkrati racionalnejše upravno delovanje
(Brezovšek, Haček & Kukovič, 2014, str. 188).
Upravne enote so eden od načinov teritorialne organizacije upravnih nalog. Gre za model
splošnih upravnih okrajev, kjer se teritorij celotne države razdeli na več ožjih. Tu se
izvajajo upravne naloge iz vseh resorjev, ki zahtevajo teritorialno izvedbo, kot so upravne
notranje zadeve, gospodarske in negospodarske dejavnosti, dejavnosti obče uprave ter
okolja in prostora. Prednost tega modela se kaže v boljši koordinaciji dela in izrabi virov.
Kot slabost pa se pojavi prekinitev neposredne hierarhične povezave med centralnim
organom in izpostavo (Brezovšek, Haček, & Kukovič, S., 2014, str. 189).
V Sloveniji je, po uredbi iz leta 1994, 58 upravnih enot, vsaka pa obsega območje ene ali
več lokalnih skupnosti. Pri izvajanju upravnih nalog so upravne enote odvisne od centralne
uprave oziroma ministrstev, ki jih tudi nadzirajo. Sicer pa imajo uprave enote svoje lastne
organe. Upravno enoto vodi in predstavlja načelnik. Ta nato s soglasjem vlade določi
notranjo organizacijo upravne enote (Brezovšek, Haček & Kukovič, S., 2014, str. 190,
193).

5.1.1

NALOGE IN PRISTOJNOSTI UPRAVNI ENOT

44. člen Zakona o državni upravi (2005) določa, da je temeljna pristojnost upravne enote
odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, razen če z zakonom
ni drugače določeno za posamezne upravne zadeve. V upravni enoti pa lahko upravljajo
tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti določene z zakoni, ki urejajo posamezna
področja (Brezovšek, Haček & Kukovič, 2014, str. 194).
Upravne enote so prevzele naloge državne uprave od občin in za državljane in pravne
osebe opravljajo številne upravne storitve. Med najpogostejše spadajo notranje zadeve
(vozniška dovoljenja, osebni dokumenti), gradnja objektov in druga poseganja v prostor
(izdaja gradbenih dovoljenj, določitev funkcionalnosti zemljišč), kmetijsko področje (status
kmeta, zaščitene kmetije), gospodarstvo (dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti),
denacionalizacijo, žrtve nasilja in drugo (Sagadin Leskovar, 2006, str. 17).
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5.2 UPRAVNA ENOTA BREŽICE
Upravna enota Brežice obsega območje 268 km2 in ima 24.470 prebivalcev. Obsega eno
občino in ima 109 naselij (Portal UE Brežice, o upravni enoti).
V Upravni enoti Brežice imajo tri organizacijske enote, in sicer Oddelek za upravne
notranje zadeve, Oddelek za prostor, kmetijstvo in gospodarstvo in Oddelek za občo
upravo. Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 35 javnih uslužbencev. (Vsebinsko poročilo
upravne enote Brežice za leto 2016, 2016, str. 5).
Upravna enota Brežice sodeluje z drugimi organi, in sicer z Ministrstvom za javno upravo,
z lokalnimi skupnostmi, z drugimi državnimi organi na lokalni ravni (Policija) in s sindikati.
Imajo pridobljen certifikat kakovosti po standardu ISO opravljajo pa tudi samooceno po
modelu CAF. Redno spremljajo zadovoljstvo zaposlenih kot tudi uporabnikov storitev
upravne enote (Vsebinsko poročilo upravne enote Brežice za leto 2016, 2016, str. 26-28).

5.3 UPRAVNA ENOTA KRŠKO
Upravna enota Krško obsega območje 344,9 km2 in je imela na dan 1. 1. 2017 28.278
prebivalcev. Obsega dve občini, in sicer Krško in Kostanjevica na Krki ter krajevni urad
Kostanjevica na Krki in ima 185 naselij (Portal UE Krško, o upravni enoti).
Sestoji iz treh oddelkov, in sicer iz Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za
prostor in občo upravo ter Oddelka za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo. Na dan 31.
12. 2016 je bilo tam zaposlenih 38 javnih uslužbencev. Svojo uspešnost vedno preverjajo
v četrtletnih, polletnih in letnih vodstvenih pregledih. V upravni enoti že od leta 2009
deluje Delovna skupina za integriteto in etiko delovanja Upravne enote Krško, ki ima
funkcijo etično-koordinativnega telesa in služi kot pomoč za reševanje etičnih dilem in
promocijo etičnih ravnanj. V Upravni enoti so usmerjeni v zagotavljanje kakovostnih
storitev ter odgovornemu in zavzetemu angažiranju uslužbencev, poudarek pa dajejo
profesionalnosti in etiki pri obravnavi odjemalcev (Poročilo o delu upravne enote Krško v
letu 2016, 2016, str.1-3).

5.4 UPRAVNA ENOTA SEVNICA
Upravna enota Sevnica obsega območje 272, 2 km2 in je imela na dan 1. 1. 2017 18.141
prebivalcev. Obsega dve občini, in sicer Sevnico in Škocjan (delno) in ima 115 naselij
(Portal UE Sevnica, o upravni enoti).
UE Sevnica je organizirana v treh oddelkih, in sicer Službi za notranje zadeve, Oddelku za
okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve ter Oddelku za upravne notranje
zadeve. Na dan 31. 12. 2016 je bilo tam zaposlenih 27 javnih uslužbencev (Portal UE
Sevnica, organizacija).
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Upravna enota Sevnica sodeluje tudi z drugimi organi, in sicer z Ministrstvom za javno
upravo, z lokalnimi skupnostmi in drugimi državnimi organi na lokalni ravni. Tu lahko
omenimo tudi sodelovanje s Fakulteto za upravo in izvedbo Strokovne ekskurzije za
študente tretjega letnika (Poročilo o delu upravne enote Sevnica za leto 2016, 2016, str.
19, 20).
V upravni enoti izvajajo aktivnosti, ki jih določa standard ISO, redno pa se izvaja tudi
postopek vrednotenja kakovosti delovanja UE kot celote v okviru samoocene po modelu
CAF. Opravljajo pa tudi postopke ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih vzporedno s
postopki zadovoljstva uporabnikov s storitvami upravne enote. To izvedejo najmanj enkrat
v obdobju dveh let v skladu z dosedanjo prakso in sklepom Koordinacijskega sveta
načelnikov UE (Poročilo o delu upravne enote Sevnica za leto 2016, 2016, str. 21, 22).

5.5 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA IZDELAVE
DIPLOSKEGA DELA
Z diplomskim delom z naslovom Analiza upoštevanja kodeksa etike javnih uslužbencev v
izbranih upravnih enotah želim raziskati, kakšna je etičnost v slovenski javni upravi
oziroma v upravnih enotah. To bom ugotavljal z raziskavo v obliki ankete v upravnih
enotah v Posavju, kamor spadajo UE Brežice, UE Sevnica in UE Krško.
Z raziskavo želim ugotoviti in prikazati etičnost zaposlenih v UE. To pomeni ugotoviti,
kakšen je njihov odnos do te tematike in ali so se tudi že neposredno srečali s kakšno
obliko neetičnega ravnanja v času zaposlitve v upravni enoti. Osredotočil se bom
predvsem na tri najpogostejše, in sicer diskriminacijo, nasilje in korupcijo. Prav tako želim
ugotoviti, kaj zaposleni menijo o izobraževanjih s področja etike ter ali menijo, da ta
pripomorejo k bolj etičnemu delu. Poleg etike pa me bo zanimalo tudi, katere izmed
vrednot javne uprave so zaposlenim v UE najpomembnejše.
Uporabljena metodologija, ki služi pridobivanju podatkov za raziskovalni del diplomske
naloge, je anketni vprašalnik. Ta je bil izpeljan v spletni obliki. Zaradi težav s programsko
opremo v UE Krško pa je bil tam izpeljan tudi v fizični obliki. Zaposlenim je bil posredovan
vprašalnik v obliki Wordovega dokumenta. Ti so ga izpolnili in nato oddali odgovorni
osebi.

5.6 ANKETA
V anketi je bilo postavljenih 14 vprašanj. Pri izpolnjevanju ankete so sodelovali naključni
udeleženci različne starosti in izobrazbe. Poslana je bila na elektronski naslov upravne
enote oziroma na elektronski naslov kontaktne osebe v posamezni upravni enoti. Ta je
anketo nato posredovala zaposlenim. Zaradi težav s programsko opremo v UE Krško pa je
bila tam izpeljana tudi v fizični obliki.
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Anketni vprašalnik obsega 14 vprašanj. Prva tri so demografskega tipa in sprašujejo po
spolu, starosti in izobrazbi. Pri vprašanjih od štiri do deset se izbira med možnostmi a, b
ali a, b, c ali a, b, c, d. Enajsto in trinajsto vprašanje sta zastavljeni v obliki tabele, kjer je
bilo pri posamezni možnosti treba označiti bodisi »da« bodisi »ne«. Dvanajsto vprašanje
je v obliki tabele, kjer se polje označi v primeru, da je bil določen pojav zaznan. Pri
štirinajstem vprašanju, ki vsebuje 10 vrednot javne uprave, pa se je bilo treba opredeliti o
pomembnosti posamezne vrednote s številkami od 1 do 4. 1 – zelo pomembno, 2 –
srednje pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – nepomembno.
5.6.1

ANALIZA ANKETE

Anketa je bila posredovana med zaposlene v treh upravnih enotah v Posavju, in sicer v UE
Brežice, UE Krško in UE Sevnica. Pravilno izpolnjenih in uporabnih oziroma delno
uporabnih anket je bilo 71, od tega 52 v spletni obliki in 19 v fizični obliki. Delno uporabne
so tiste ankete, pri katerih se anketiranci pri določenih vprašanjih niso opredelili.

5.6.1.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Grafikon 1: Struktura anketiranih po spolu
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Grafikon 1 prikazuje spolno strukturo anketirancev. Kot vidimo, je anketo izpolnilo 62
žensk in 9 moških. To pomeni, da je kar 87,3 % vseh, ki so izpolnili anketo žensk in le
12,6 % moških. Spolna sestava zaposlenih iz letnih poročil sicer ni razvidna, vendar
lahko glede na pridobljene rezultate ugotovimo, da veliko večino zaposlenih v
predstavljajo ženske.
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Grafikon 2: Struktura anketiranih po starosti
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Kot prikazuje grafikon 2, so bili anketirani glede na starost razdeljeni v tri starostne
skupine, in sicer v starostno skupino do 30 let, skupino od 31 do 50 let ter skupino nad 50
let. Le štirje anketirani so bili takšni, ki spadajo v starostno skupino do 30 let, kar
predstavlja le 5,6 % vseh izpolnjenih anket. Najštevilčnejša je bila druga starostna
skupina od 31 do 50 let, in sicer je bilo takšnih anketirancev 38, kar predstavlja 53,5 %
vseh anketiranih. V starostni skupini do 50 let pa je 29 anketirancev, kar predstavlja 40,8
% vseh, ki so izpolnili anketo.
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Grafikon 3: Struktura anketiranih po izobrazbi
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V grafikonu 3 je predstavljena izobrazbena struktura anketiranih v upravnih enotah. Ti so
se lahko opredelili v eno izmed petih stopenj izobrazbe, in sicer gimnazijsko, srednje
poklicno-tehniško, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje; specializacija po
višješolskem programu, visokošolski strokovni programi; specializacija po visokošolskem
strokovnem programu, univerzitetni program; specializacija po univerzitetnem programu,
magisterij znanosti; doktorat znanosti. V skupini z gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško,
srednje tehniško oz. drugo strokovno izobrazbo je 12 anketiranih kar predstavlja 16,9 %
vseh anketiranih. Izobrazbo po višješolskem programu, visokošolskih strokovnih
programih ima 28 anketiranih, to je 39,4 % vseh, ki so izpolnili anketo. Le eden več se je
opredelil pod izobrazbeno stopnjo specializacija po visokošolskem strokovnem programu,
univerzitetni program, in sicer je takšnih 29 anketiranih, kar predstavlja 40,8 %
anketirancev. Le dva anketiranca imata stopnjo izobrazbe specializacija po univerzitetnem
programu, magisterij znanosti, predstavljata 2,8 % vseh, ki so izpolnili anketo. Nihče od
anketiranih nima doktorata znanosti.
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5.6.1.2 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠANJ
Grafikon 4: Pomembnost etike v javni upravi
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Kako pomembna je etika v javni upravi po mnenju anketirancev, je prikazano v grafikonu
številka 4. 49 anketiranih oziroma 69 % jih meni, da je etika zelo pomembna, 12 oziroma
29,6 % je takšnih, ki menijo, da je etika v javni upravi pomembna, le 1 oziroma 1,4 % je
takšnih, ki menijo, da je etika v javni upravi manj pomembna, nihče izmed anketiranih pa
ni mnenja, da je etika v javni upravi nepomembna.
Grafikon 5: Seznanjenost anketiranih s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti
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Grafikon številka 5 prikazuje seznanjenost anketirancev s Kodeksom etike
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Velika večina,
oziroma 94,3 % vseh anketirancev je seznanjenih s kodeksom, le 4 oziroma
anketiranih s kodeksom ni seznanjenih, 1 oseba oziroma 1,4 % anketiranih
vprašanje ni odgovorilo.
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Grafikon 6: Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti kot vodilo pri delu
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Šesto vprašanje se navezuje na prejšnje vprašanje. Rezultati tega, v kolikšni meri Kodeks
etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti javnim
uslužbencem služi kot vodilo pri delu, so prikazani v grafikonu številka 6. Največ je
takšnih, ki jim omenjeni kodeks vedno služi kot vodilo, in sicer 36 oziroma 52,2 % vseh
anketiranih, ki so na vprašanje odgovorili, 25 oziroma 36, 2 % anketiranih se po kodeksu
ravna pogosto, 5 oziroma 7,2 % pa je takšnih, ki jim kodeks kot vodilo pri delu služi
redko, le 3 oziroma 4,3 % pa jih je odgovorilo, da se pri delu kodeksa nikoli ne držijo, 2
osebi pa se nista opredelili.
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Grafikon 7: Pogostost predavanj o etiki v upravni enoti
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Pogostost organiziranosti predavanj o etiki v upravni enoti prikazuje sedmi grafikon.
Največ anketiranih je odgovorilo, da je bilo v času njihove zaposlitve v upravni enoti
organiziranih več predavanj o etiki, in sicer je bilo takšnih 34 oziroma 48 %, 21 oziroma
29,6 % jih je odgovorilo, da je bilo predavanje o etiki v času njihove zaposlitve v upravni
enoti organizirano le enkrat, 16 oziroma 22,5 % anketiranih pa je odgovorilo, da takšnega
predavanja v upravni enoti ni bilo nikoli.
Grafikon 8: Udeležba anketiranih na predavanjih o etiki
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Osmo vprašanje se navezuje na vprašanje številka sedem in anketirance sprašuje, ali so
se udeležili predavanj o etiki. Večina, kar 51 oziroma 75 % vseh, ki so se pri vprašanju
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opredelili, jih je odgovorila, da so se organiziranih predavanj udeležili, 17 oziroma 25 %
jih je odgovorilo, da se predavanj niso udeležili, 3 osebe pa se pri tem vprašanju niso
opredelile. Rezultati so prikazani v grafikonu številka 8.
Grafikon 9: Izboljšanje etičnost s predavanji o etiki

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36
30

da, vsekakor
4

1

da, vendar v manjši meri
to ne bi imelo vpliva
se ni opredelil/a

Vir: Lasten (2017)

Deveti grafikon prikazuje rezultate odgovorov na vprašanje, ali javni uslužbenci menijo, da
se lahko s predavanji o etiki izboljša etičnost javnih uslužbencev. Največ anketiranih, ki se
je pri vprašanju opredelilo, je odgovorilo, da se s predavanji o etiki stanje vsekakor lahko
izboljša, in sicer je bilo takšnih 36 oziroma 51,4 %, 30 oziroma 42,6 % jih je odgovorilo,
da se s predavanji o etiki etičnost javnih uslužbencev lahko izboljša, vendar le v manjši
meri, le 4 oziroma 5,7 % pa anketiranih je mnenja, da predavanja o etiki ne bi imela
vpliva na etičnost javnih uslužbencev. Ena oseba se pri vprašanju ni opredelila.
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Grafikon 10: Najpogostejša oblika neetičnega ravnanja v javni upravi po mnenju
anketirancev
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V grafikonu 10 so prikazani rezultati odgovorov anketirancev na deseto vprašanje. Na
izbiro so imeli tri najpogostejše oblike neetičnega ravnanja, in sicer diskriminacijo,
korupcijo in nasilje. Opredeliti se je bilo treba, katero neetično ravnanje je po njihovem
mnenju v javni upravi najpogostejše. Največ, 33 oziroma 49,2 % anketiranih, ki so na
vprašanje odgovorili, meni, da je najpogostejša oblika neetičnega ravnanja v javni upravi
diskriminacija, 30 oziroma 44,8 odstotkov jih meni, da je najpogostejša oblika neetičnega
ravnanja korupcija, le 4 oziroma 6 % anketiranih, ki so odgovorili na to vprašanje, pa
meni, da je najpogostejša oblika neetičnega ravnanja v javni upravi nasilje. Štiri osebe se
pri tem vprašanju niso opredelile.
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Grafikon 11: Zaznava in poskus korupcije v upravni enoti
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Grafikon 11 prikazuje odgovore anketiranih na vprašanje številka 11. To je javne
uslužbence spraševalo, ali so v času zaposlitve v upravni enoti že zaznali pojav korupcije
in ali so jih že poskusili podkupiti. 58 oziroma 85,3 % anketiranih, ki se jih je pri vprašanju
opredelilo, je odgovorilo, da korupcije v času zaposlitve v upravni enoti še niso zaznali, 10
oziroma 14,7 % pa jih je odgovorilo, da je korupcijo že zaznalo. Štirje anketirani se pri
vprašanju niso opredelili. Velika večina, 64 oziroma 94,1 % anketiranih, ki se je opredelila
pri vprašanju, ali so jih že poskusili podkupiti, je odgovorila z »ne«, le 4 oziroma 5,9 %
anketiranih pa je odgovorilo, da so jih v času zaposlitve v upravni enoti že poskusili
podkupiti, kar predstavlja 40 % tistih, ki so korupcijo v upravni enoti zaznali. Trije se pri
vprašanju, ali so jih že poskusili podkupiti, niso opredelili.
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Grafikon 12: Zaznavanje oblik nasilja anketiranih v upravni enoti
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Dvanajsti grafikon prikazuje zaznavo psihičnega, fizičnega, verbalnega in spolnega nasilja
javnih uslužbencev v času zaposlitve v upravni enoti in ali so bili tudi sami že kdaj žrtev
katere od štirih oblik nasilja v času zaposlitve. Psihično nasilje v upravni enoti je zaznalo
20 oziroma 28,7 % anketiranih, od tega jih je bilo 7 oziroma 35 % tistih, ki so zaznali
psihično nasilje tudi samih žrtev tovrstnega nasilja, kar predstavlja 9,8 % vseh
anketiranih. Fizične oblike ni zaznal nihče od anketiranih, zaposlen v upravni enoti, kar
pomeni, da tudi nihče ni bil žrtev te oblike nasilja v času zaposlitve. Najpogosteje so
anketiranci zaznali verbalno nasilje, in sicer je bilo takšnih 26 oziroma 36,6 % anketiranih,
od tega jih je bilo 13 oziroma 50 % vseh, ki so zaznali verbalno nasilje, tudi samih žrtev
verbalnega nasilja, kar predstavlja 18,3 % vseh anketiranih. Spolno nasilje je v upravni
enoti v času zaposlitve zaznala le 1 oseba, kar predstavlja 1,4 % anketiranih, nihče od
anketiranih pa ni bil žrtev spolnega nasilja v času zaposlitve v upravni enoti.
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Grafikon 13: Zaznava diskriminacije anketiranih v upravni enoti
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Grafikon 13 prikazuje rezultate odgovorov na trinajsto vprašanje, ali so javni uslužbenci v
času zaposlitve v upravni enoti že zaznali diskriminacijo in ali so bili tudi sami že kdaj žrtev
diskriminacije. Diskriminacijo jih je zaznalo 23 oziroma 35,4 % vseh anketiranih, ki so na
vprašanje odgovorili, 42 oziroma 64,6 % pa je takšnih, ki diskriminacije v času zaposlitve
v upravni enoti ni zaznalo. Šest oseb na to vprašanje ni odgovorilo. Žrtev diskriminacije v
času zaposlitve je bilo 5 oseb oziroma 7,7 % vseh, ki so na to vprašanje odgovorili, kar
pomeni 21,7 % tistih, ki so diskriminacijo zaznali v času zaposlitve v upravni enoti. 60
oziroma 92,3 % anketiranih, ki so na vprašanje odgovorili, pa v času zaposlitve ni bilo
žrtev diskriminacije. Šest oseb se pri tem vprašanju ni opredelilo.
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Grafikon 14: Pomembnost posamezne vrednote anketirancev
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V grafikonu 14 so prikazani odgovori javnih uslužbencev na vprašanje 14, pri katerem se
je bilo treba opredeliti glede pomembnosti posamezne vrednote. Pri vsaki vrednoti se je
bilo možno opredeliti s številkami od 1–4. 1 – zelo pomembno, 2 – srednje pomembno, 3
– manj pomembno, 4 – nepomembno.
Zakonitost je kot zelo pomembno vrednoto izbralo 59 oziroma 86, 8 % vseh anketiranih,
ki so se opredelili, 1 oseba oz. 1,4 % anketiranih meni, da je zakonitost srednje
pomembna, nihče od anketiranih ne meni, da je zakonitost manj pomembna, 8 oziroma
11,8 % anketiranih pa meni, da je zakonitost v javni upravi nepomembna. Tri osebe se pri
tej vrednoti niso opredelile.
Poštenost je kot zelo pomembno vrednoto izbralo 56 oziroma 84, 8% vseh anketiranih, ki
so se pri tej vrednoti opredelili, 1 oseba oziroma 1,5 % anketiranih pa meni, da je
poštenost srednje pomembna, 2 oziroma 3,1 % jih meni, da je poštenost manj
pomembna, 7 oziroma 10,6 % vseh, ki so odgovorili, pa je mnenja, da je poštenost v
javni upravi nepomembna. Pet oseb se pri tej vrednoti ni opredelilo.
Nepristranskost je kot zelo pomembno vrednoto izbralo 55 oziroma 82,1 % vseh
anketiranih, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 2 oziroma 3 % jih meni, da je
nepristranskost srednje pomembna, 3 oziroma 4,5 % jih je odgovorilo, da je
nepristranskost manj pomembna, 7 oziroma 10, 4 % vseh anketiranih, ki so se opredelili,
pa meni, da je nepristranskost v javni upravi nepomembna. Štiri osebe se pri tej vrednoti
niso opredelile.
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Strokovnost in profesionalnost je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 55
oziroma 82,1 % vseh anketiranih, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 2 oziroma 3 % jih
meni, da je ta vrednota srednje pomembna, 4 oziroma 6 % jih je mnenja, da je manj
pomembna, 6 oziroma 8,9 % anketiranih, ki so se opredelili, pa je mnenja, da je
strokovnost in neprofesionalnost v javni upravi nepomembna. Štiri osebe se pri tej
vrednoti niso opredelile.
Služenje javnosti je kot zelo pomembno vrednoti izbralo 33 oziroma 50,8 % vseh, ki so se
pri tej vrednoti opredelili, 21 oziroma 32,3 % jih meni, da je služenje javnosti srednje
pomembno, 7 oziroma 10,8 % jo je izbralo kot manj pomembno, 4 oziroma 6,1 %
anketiranih, ki so se opredelili, pa je mnenja, da je služenje javnosti v javni upravi
nepomembna vrednota. Šest oseb se pri tej vrednoti ni opredelilo.
Spoštovanje etičnega kodeksa je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 40
oziroma 59,7 % vseh, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 17 oziroma 25,3 % jo je označilo
kot srednje pomembno, 5 oziroma 7,5 % anketiranih, ki so se pri tej vrednoti opredelili,
pa meni, da je ta vrednota manj pomembna, prav toliko pa jih meni, da je spoštovanje
etičnega kodeksa nepomembna vrednota v javni upravi. Štiri osebe se pri tej vrednoti niso
opredelile.
Politično nevtralnost je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 40 oziroma
59,7 % vseh, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 14 oziroma 20,9 % jih meni, da je srednje
pomembna, 5 oziroma 7,5 %, da je manj pomembna, 8 oziroma 11,9 % pa jih je mnenja,
da politična nevtralnost v javni upravi ni pomembna. Štiri osebe se pri tej vrednoti niso
opredelile.
Javnost dela je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 46 oziroma 70,8 %
vseh anketiranih, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 9 oziroma 13,8 % jih meni, da je
srednje pomembna, 5 oziroma 7,7 % jih je mnenja, da je manj pomembna, prav toliko pa
se jih je opredelilo, da je vrednota javnost dela v javni upravi nepomembna. Šest oseb se
pri tej vrednoti ni opredelilo.
Lojalnost je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 36 oziroma 55,4 % vseh,
ki so se pri tej vrednoti opredelili, 17 oziroma 26,1 % jih meni, da je ta vrednota srednje
pomembna, 7 oziroma 10,8 % jo je ovrednotilo kot manj pomembno, 5 oziroma 7,7 % pa
jih meni, da je lojalnost v javni upravi nepomembna. Šest oseb se pri tej vrednoti ni
opredelilo.
Dostopnost za stranke je kot zelo pomembno vrednoto v javni upravi izbralo 53 oziroma
76,8 % vseh, ki so se pri tej vrednoti opredelili, 3 oziroma 4,3 % jih je mnenja, da je ta
vrednota srednje pomembna, prav toliko jih meni tudi, da je manj pomembna, 10 oziroma
14,5 % pa jih je odgovorilo, da je dostopnost za stranke v javni upravi nepomembna. Dve
osebi se pri tej vrednoti nista opredelili.
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6

ZAKLJUČEK

Ljudje so vedno živeli po določenih pravilih, ta pa so se najprej prenašala ustno. Kasneje
so jih zapisali in tako so postala del prava. S temi pravili, ki so temeljila na družbenih
vrednotah so zagotovili pogoje za primerno življenje. Gre za pravila, ki izvirajo iz etike, ki
določa, kaj je prav in kaj je narobe oziroma kaj se sme in kaj ne. Pričakuje se, da se bodo
po teh vodilih ravnali vsi člani določene družbe, saj je to ključen pogoj za njeno uspešnost
in obstoj. Medtem ko etika pojasnjuje, zakaj se določeno ravnanje sploh smatra za
moralno, daje morala konkretne zapovedi, prepovedi in vedenjske norme sprejemljive v
določeni družbi.
Vsakič, ko govorimo o etiki, je treba omeniti tudi vrednote, saj te človeka usmerjajo in
določajo, kako bo v določeni situaciji ravnal. Poleg splošnih vrednot je za zaposlene v
javni upravi pomembno, da se poistovetijo z vrednotami javne uprave, to je namreč
pogoj, da bodo svoje delo opravljali v skladu z etičnimi pravili. Najpomembnejše vrednote
javne uprave so: zakonitost, poštenost, nepristranskost, strokovnost in profesionalnost,
služenje javnosti, spoštovanje etičnega kodeksa, politična nevtralnost, javnost dela,
lojalnost in dostopnost za stranke.
Etika je pomembna na vseh področjih življenja, sem pa vsekakor spada tudi javna uprava,
saj ta opravlja dejavnosti v javnem interesu in odloča o zadevah, ki se nanašajo na
vsakega pripadnika določene družbe. Poleg do sedaj pomembnejših ekonomije,
zmogljivosti in učinkovitosti, se etiki v javni upravi daje vse večji poudarek. Neetično
ravnanje namreč predstavlja grožnjo vladavini prava in s tem tveganje zmanjšanja
zaupanja v javno upravo. Ključni dejavnik v javni upravi so ljudje. Ko torej govorimo o
etiki v javni upravi, govorimo o ljudeh, zaposlenih v njej. Ob tem bi omenil pet točk, ki so
pomembne za etično ravnanje v javni upravi.
Prvič, pomembno je, da obstajajo pravila. Ta so lahko zapisana v obliki kodeksov oziroma
pravilnikov. V javni upravi je sprejet Kodeks etike javnih uslužbencev, po katerem morajo
delovati vsi zaposleni v slovenski javni upravi. Glede na to, da je bila raziskava izvedena v
upravnih enotah, je na tem mestu treba omeniti Kodeks etike javnih uslužbencev v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Drugič, zaposlene je potrebno seznaniti z
obstoječimi pravili, ki so pomembna za področje njihovega delovanja. Tretjič,
implementacija obstoječih pravil, kjer bi poudaril pomembnost vodje oziroma nadrejenega
uslužbenca, saj mora biti ta tisti, ki vsem ostalim daje zgled in ki spodbuja k etičnosti.
Četrtič, potreben je nadzor, tj. preverjanje, ali se etična pravila spoštuje. Petič,
sankcioniranje morebitnega neetičnega ravnanja.
Zaposleni v upravnih enotah so na vprašanje o pomembnosti etike v javni upravi
odgovarjali po pričakovanjih. Velika večina jih meni, da je ta zelo pomembna oziroma
pomembna, le ena oseba je mnenja, da je etika v javni upravi manj pomembna. To
pomeni, da se zavedajo njenega pomena in lahko sklepamo, da je verjetnost, da bodo
ravnali neetično, majhna.
38

S kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti so
seznanjeni skoraj vsi uslužbenci, le štirje z omenjenim kodeksom niso seznanjeni, ena
oseba pa se pri tem vprašanju ni opredelila. Veliki večini anketiranih Kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti vedno oziroma pogosto služi
kot vodilo pri delu. Poznavanje tega kodeksa je osnova za etično ravnanje. Ključno pa je,
da se načela, ki jih vsebuje, implementira pri postopkih v upravni enoti.
Spodbudno je dejstvo, da so v upravnih enotah dobro organizirana predavanja o etiki,
hkrati pa je dobra tudi udeležba uslužbencev, ki menijo, da se s tovrstnimi predavanji
etičnost v javni upravi lahko izboljša. To kaže na to, da so v upravnih enotah seznanjeni s
posledicami neetičnega ravnanja, ki lahko predstavlja resen problem znotraj upravne
enote in tudi pri poslovanju s strankami. V nasprotnem primeru lahko pride do dvomov
javnosti o pravičnosti in pravilnosti odločitev v upravni enoti, s tem pa se zmanjšuje tudi
zaupanje v javno upravo. Predavanja o etiki so torej dober način, kako preprečiti
neetičnost in hkrati spodbujati k etičnosti.
Neetično ravnanje v javni upravi se lahko pojavlja v različnih oblikah in predstavlja resen
problem. V diplomskem delu sem se osredotočil na tri najpogostejše oblike neetičnega
ravnanja, in sicer diskriminacijo, korupcijo in nasilje. Kot kažejo rezultati raziskave, se je
na preučevanih upravnih enotah najpogosteje pojavilo verbalno nasilje, zaznano je bilo
tudi psihično nasilje, spolno nasilje je zaznala le ena oseba, medtem ko fizičnega nasilja ni
zaznal nihče. Skoraj tretjina anketiranih je že zaznala verbalno nasilje, od tega jih je bila
polovica že sama žrtev, 20 pa jih je že zaznalo psihično nasilje, od tega jih je bilo 7 že
samih žrtev tovrstnega nasilja. Tovrstno nasilje se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov,
kot so medosebno nezaupanje, slaba komunikacija in šibki organizacijski tokovi.
Zaskrbljujoče pa je, da sta obe obliki nasilja povzročitelja stresa in lahko pri žrtvah
povzročita zdravstvene težave, kot so depresija, visok krvni tlak in nespečnost.
Uslužbenci, ki imajo take težave pa pri delu niso popolnoma osredotočeni, kar vodi v
slabšo učinkovitost. Posledice tega lahko občutijo tako stranke kot tudi delodajalec.
Glede na rezultate raziskave lahko ugotovimo, da se je v upravnih enotah najredkeje
pojavila korupcija. Zaznalo jo je 10 uslužbencev, 4 uslužbence pa so že poskušali
podkupiti. Korupcija je ena najbolj izpostavljenih oblik neetičnega ravnanja v javni upravi
in se ji zato namenja veliko pozornosti. Najpomembnejši organ na tem področju je
Komisija za preprečevanje korupcije, z Zakonom o kazenskem postopku pa je bila
določena tudi pravna podlaga za oblikovanje tako imenovanih preiskovalnih skupin, ki so
med drugim pristojne tudi za odkrivanje korupcije. Vidno vlogo imajo tudi mediji, ki
razkrivajo primere korupcije in s tem opozarjajo na njeno prisotnost v javni upravi. Strog
nadzor je najverjetneje tudi razlog, da je bila korupcija v upravnih enotah izmed neetičnih
ravnanj najmanjkrat zaznana.
Diskriminacijo je zaznala približno tretjina anketiranih, 5 oseb pa je že bilo žrtev
diskriminacije. Diskriminacija mora biti prepovedana s strani delodajalca, hkrati pa mora
ta zagotoviti tudi ustrezno delovno okolje, tj. okolje, kjer se ščiti uslužbenčeva osebnost.
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Diskriminacija se lahko pojavi posredno ali neposredno. Neposredna je, ko se z namenom
določeno osebo spravi v manj ugoden položaj, posredna pa takrat, ko sprejeta določba ali
zakon nenamerno v slabši položaj spravi osebe s posamezno lastnostjo. Rezultati
raziskave kažejo, da je diskriminacija prisotna, kar ima na daljši rok vsekakor posledice.
Posameznik, ki je diskriminiran, lahko ne čuti pripadnosti organizaciji in svoje delo
opravlja slabše, kot se od njega pričakuje.
Vrednote so za javno upravo izjemnega pomena, saj na njih temeljijo norme in standardi.
Tako kot druge države ima tudi Slovenija svoj vrednotni sistem, ki se nanaša na vse
prebivalce. Svoj vrednotni sistem pa ima tudi javna uprava in velja za vse javne
uslužbence. Rezultati ankete kažejo, da je najpomembnejša vrednota javne uprave
zaposlenih v izbranih treh upravnih enotah zakonitost, nato sledijo poštenost,
nepristranskost, strokovnost in profesionalnost, dostopnost za stranke, javnost dela,
spoštovanje etičnega kodeksa, politična nevtralnost, lojalnost in služenje javnosti. Večina
anketirancev je omenjene vrednote označila kot zelo pomembne oziroma srednje
pomembne. Presenetljiva pa je ugotovitev, da so za posamezne javne uslužbence
nepomembne. Kar 8 jih je kot nepomembno označilo zakonitost, 7 poštenost in prav toliko
tudi nepristranskost, 6 strokovnost in profesionalnost, 4 služenje javnosti, 5 spoštovanje
etičnega kodeksa, politično nevtralnost, javnost dela in lojalnost, desetim pa se zdi
nepomembna dostopnost za stranke. Seveda ima lahko za vsakega posameznika določena
vrednota drugačno pomembnost, a ni sprejemljivo, da jo smatrajo kot nepomembno. Na
teh vrednotah namreč temelji Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti.
Dejstvo je, da je neetično ravnanje v izbranih treh upravnih enotah prisotno. Situacije
zaenkrat ne bi označil kot krizne, a bi bilo vredno razmisliti o izboljšanju trenutnega
stanja. Nepomembnost vrednot javne uprave posameznim javnim uslužbencem je
nesprejemljiva in kot taka nedopustna, vodi namreč v neetična ravnanja in predstavlja
resen problem.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani,

sem Peter Pribožič, študent Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani. V okviru
diplomskega dela z naslovom ANALIZA UPOŠTEVANJA KODEKSA ETIKE JAVNIH
USLUŽBENCEV V IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH, ki ga pišem pod mentorstvom dr. Mihe
Brejca, vas prosim za izpolnitev anketnega vprašalnika. Z njim želim izvesti raziskavo s
področja etike in vrednot v javni upravi. Namen raziskave je ugotoviti ali Kodeks etike
javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti služi kot vodilo pri
ravnanju zaposlenih v upravni enoti, ugotoviti ali so zaposleni v času zaposlitve v upravni
enoti zaznali katero od oblik neetičnega ravnanja in ugotoviti kako pomembne so jim
posamezne vrednote javne uprave.

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za namen izdelave raziskave
diplomskega dela.

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem.

1. Spol:

M

Ž

2. Starost:
a) do 30 let
b) od 31 do 50 let
c) nad 50 let
3. Izobrazba:
a) gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz.
drugo strokovno izobraževanje
b) specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi
c) specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni
program
d) specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti
e) doktorat znanosti
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4. Kako pomembna je po vašem mnenju etika v javni upravi?
a) zelo pomembna
b) pomembna
c) manj pomembna
d) nepomembna
5. Ali ste seznanjeni s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti?
a) da
b) ne

6. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, ali vam omenjeni kodeks služi kot
vodilo pri delu?
a) vedno
b) pogosto
c) redko
d) nikoli
7. Ali so bila v času vaše zaposlitve v upravni enoti organizirana predavanja o etiki?
a) da, večkrat
b) le enkrat
c) ne, nikoli

8. V kolikor so bila predavanja o etiki organizirana, ali ste se jih udeležili?
a) da
b) ne

9. Ali menite, da se lahko s predavanji o etiki izboljša etičnost javnih uslužbencev?
a) da, vsekakor
b) da, vendar v manjši meri
c) to ne bi imelo vpliva
10. Katera oblika neetičnega ravnanja se po vašem mnenju najpogosteje pojavlja v
javni upravi?
a) diskriminacija
b) korupcija
c) nasilje
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11. Ali ste v upravni enoti v času zaposlitve zaznali pojav korupcije? So vas že poskusili
podkupiti?
ne

da

zaznal/a sem korupcijo
so me že poskusili podkupiti

12. Ali ste v upravni enoti v času zaposlitve zaznali katero od oblik nasilja? Ste bili
sami kdaj žrtev katerekoli oblike nasilja?
psihično nasilje
zaznal/a
nasilje

fizično nasilje

verbalno nasilje

spolno nasilje

sem

bil/a sem žrtev
nasilja

13. Ali ste v upravni enoti v času zaposlitve kdaj zaznali diskriminacijo? Ali ste bili sami
kdaj žrtev diskriminacije?
ne
zaznal/a sem diskriminacijo
bil/a
sem
diskriminacije

žrtev
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da

14. Kako pomembna je po vašem mnenju posamezna vrednota javne uprave?
Označite s številkami 1 – 4 glede na pomembnost. 1 – zelo pomembno, 2 –
srednje pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – nepomembno.

VREDNOTA

POMEMBNOST

zakonitost
poštenost
nepristranskost
strokovnost in profesionalnost
služenje javnosti
spoštovanje etičnega kodeksa
politična nevtralnost
javnost dela
lojalnost
dostopnost za stranke

Hvala za sodelovanje!
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