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POVZETEK
Tematika magistrskega dela obravnava vpliv uporabe modela CAF (Common Assessment
Framework ali Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju) na učinkovitost
malih upravnih enot v Sloveniji s pomočjo izbranih kazalnikov le-te. Vse več pomena se daje
kakovosti in učinkovitosti organizacij v javni upravi, vendar nikakor kot nadomestilo
zakonitosti, ampak kot nadgradnja le-te. Tako so se izoblikovali razni pristopi oz. standardi za
zagotavljanje kakovosti. Model CAF je eden izmed mnogih obstoječih pristopov oz. modelov,
njegova prednost pa je predvsem upoštevanje posebnosti javne uprave. Sestavljen je iz
devetih meril, kjer prvih pet obravnava značilnosti dejavnikov organizacije, zadnji štirje pa
rezultate, ki se dosegajo na področju državljanov, zaposlenih in družbe. Pojem kakovosti je
nepogrešljiv v javni upravi, saj se glede delovanja javne in državne uprave zahteve vedno
bolj zaostrujejo, prav tako se višajo pričakovanja državljanov. Organi državne uprave, ki
postopajo po ZUP, se morajo truditi povišati učinkovitost, katere kazalnikov je več (npr.
število rešenih zadev, delež zaostankov, delež pritožb na drugostopenjski organ, delež prijav
pri upravni inšpekciji ter zadovoljstvo strank). V magistrskem delu so navedeni kazalniki
podrobno analizirani v povezavi z uporabo modela CAF na malih upravnih enotah v Sloveniji.
Model CAF pa ni priljubljen zgolj v Sloveniji, pač pa tudi v ostalih državah v Evropi in po
svetu. Mednarodna primerjava z izbranimi državami (Avstrija, Belgija in Italija) potrjuje
dejstvo, da Slovenija ni edina ali pa ena redkih uporabnic modela, kvečjemu nasprotno.
V raziskavi magistrskega dela je podrobno predstavljena in analizirana uporaba modela CAF
po malih upravnih enotah v obdobju od leta 2006 do 2011. Posebej so izpostavljene ocene
prvega (Voditeljstvo), petega (Procesi) in šestega (Rezultati – državljani/odjemalci) merila
zaradi neposredne povezave z izbranimi kazalniki. Analizirani so kazalniki upravne statistike v
letih pred in po izvedbi samoocene po CAF na malih upravnih enotah. Izsledki raziskave
magistrskega dela kažejo, da je Slovenija, v primerjavi z ostalimi izbranimi članicami EU, bolj
aktivna na področju uporabe modela CAF, vendar le kar zadeva državne organe. Rezultati
kažejo korelacijo med izvedbo samoocene po CAF na nekaterih malih upravnih enotah in
izboljšavo kazalnikov, vendar le kratkoročno in ne za vse obravnavane kazalnike. V povprečju
je pri polovici malih upravnih enot izvedba samoocene vplivala na izboljšanje kazalnikov
deleža zaostankov in deleža pritožb na drugostopenjski organ, medtem ko je zadovoljstvo
strank na malih upravnih enotah večinoma izmenično iz leta v leto padalo in naraščalo.
Razvidna je povezava med višino šestega merila CAF ter oceno anket zadovoljstva v letu pred
in po izvedbi CAF. Povezava med izvedbo CAF in deležem prijav pri upravni inšpekciji v letu
po izvedbi je skoraj zanemarljiva. Uporaba modela CAF ima sicer nedvomno vpliv na
izboljšanje upravne statistike, vendar so izboljšave kratkoročne, sploh, če kontinuitete
izvajanj ocenjevanj ni vsaj na dve leti.
Ključne besede: CAF, kakovost, učinkovitost, zakonitost, upravna enota, upravni postopek,
zadovoljstvo strank.
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SUMMARY
THE EFFECTS OF APPLYING THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) IN
SMALL ADMINISTRATIVE UNITS IN SLOVENIA
This master's thesis deals with the effects of applying the CAF model (the Common
Assessment Framework) on the efficiency of small administrative units in Slovenia by using
the specific efficiency indicators. The quality and efficiency of public sector organizations is
becoming more and more important, yet these two factors must be seen as an upgrade to
the legality, not as its substitute. That is why several different approaches or standards for
ensuring that quality have been developed and one of them is also the CAF model. Its main
advantage is the ability to acknowledge the specifics of public services. The model consists of
nine criteria; the first five deal with the characteristics of the organizations, while the last four
deal with the citizen, employee and society oriented results. The term "quality" is inevitable
within public services, since services on both public and state levels are confronted with evergrowing demands as well as expectations from the citizens. The central public administration
units that have to follow the general administrative procedure act are committed to raise
their level of efficiency, which has several indicators (the number of issues resolved, the ratio
of backlogs, the ratio of appeals to the body of second instance, the ratio of claims to the
administrative inspection and the general customer satisfaction). This master's thesis includes
an in-depth analysis of those indicators in relation to the use of the CAF model in small
administrative units in Slovenia. The CAF model is not only popular in Slovenia but also in
other European countries and the rest of the world. When comparing to other selected
countries (Austria, Belgium and Italy) it becomes clear that Slovenia is not the only country
that
uses
this
model,
quite
on
the
contrary.
In the research part of this master's thesis the application of the CAF model in small
administrative units between the years 2006 and 2011 is thoroughly analyzed and presented.
There is a special focus on the results of the first, the fifth and the sixth criteria since these
are directly related to the chosen indicators. The subjects of this analysis are the indicators of
the administrative statistics in the years before and after the self assessment of small
administrative units, carried out according to the CAF model. The results in this master's
thesis show that Slovenia, compared to other members of the EU, is more active when it
comes to applying the CAF model, yet the application is limited to the public authorities. In
certain small administrative units the results indicate a correlation between carrying out the
CAF self assessment and the improvement of some of the indicators, yet the improvement is
short term and not seen with all the relevant indicators. In average the self assessment has
positively influenced the ratio of backlogs and the ratio of appeals to the body of second
instance in half of small administrative units, while the customer satisfaction indicator has
seen rises and drops year in and year out. There is evident relation between the value of the
sixth CAF criterion and the results of satisfaction surveys in the year before and after the CAF
v

process. The relation between carrying out the CAF process and the ratio of claims to
administrative inspection after the CAF implementation is almost negligible. The use of
CAF model undoubtedly influences the improvement of administrative statistics, yet
improvements are short term, especially if there are no continuous assessments carried
at least every two years.

the
the
the
out

Key words: CAF, quality, efficiency, legality, administrative unit, administrative procedure,
customer satisfaction.
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UVOD

V današnjem času se daje vse več pomena kakovosti in učinkovitosti organizacij v javni
upravi. Izrednega pomena je namreč, da organi javne uprave delujejo kot prijazna in
učinkovita ustanova, kjer so uporabniki tako fizične kot pravne osebe. Neizpodbitno je
dejstvo, da prijazna, kakovostna in učinkovita uprava nobenega uporabnika ne pusti
ravnodušnega, poleg tega mu daje občutek pozitivne obravnave.
Tako so se torej oblikovala razna orodja in pristopi. Najprej so se izoblikovali posamični
kazalniki, nato so sledili standardi zagotavljanja kakovosti (kot npr. ISO 9000) in evropski
model odličnosti EFQM. V slovenski javni upravi se sicer uporabljajo tudi standardi in pristopi,
kot so barometer kakovosti, analiza zadovoljstva strank in zaposlenih, SiOK – organizacijska
klima, standard Vlagatelji v ljudi, sistem finančnih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti,
sistem uravnoteženih kazalnikov.
Ključno orodje za ocenjevanje organizacij v javnem sektorju pa je model CAF (Common
Assessment Framework), ki je v predlaganem magistrskem delu podrobno obravnavan. Gre
namreč za Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, ki se zgleduje po
modelu odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM in modelu Nemške
univerze upravnih znanosti v Speyerju. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati
delovanja organizacije, državljanov, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije
vodstva in načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo torej
obravnava z različnih vidikov hkrati, gre torej za celovit pristop k analiziranju delovanja
organizacije.
Posebnost modela CAF pa je ravno v tem, da upošteva posebnosti javne uprave, kot so npr.
nefinančni dejavniki ali pa zadovoljstvo strank. Ravno iz tega vidika je v magistrskem delu
obravnavan vpliv uporabe modela v organizacijah na učinkovitost malih upravnih enot v
Sloveniji. Model CAF je sestavljen iz devetih meril, od tega prvih pet obravnava značilnosti
dejavnikov organizacije, zadnji štirje pa rezultate, ki se dosegajo na področju državljanov,
zaposlenih in družbe. Osredotočenost je predvsem na prvem, petem in šestem merilu v
povezavi z različnimi kazalniki učinkovitosti upravnega postopka v povezavi z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (ZUP).
Organi, ki postopajo po ZUP, so organi državne uprave, kamor uvrščamo ministrstva, upravne
enote, organe v sestavi ministrstev in vladne službe, potem so tu drugi neupravni državni
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil. Vsi ti organi po
ZUP vodijo in odločajo v načeloma vseh upravnih zadevah. Zakon torej ureja vsa potrebna
pravila za vodenje postopka in odločanja, kot so: temeljna načela postopka, pristojnost,
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občevanje med organi in strankami, stranke in njihovo zastopanje, jezik v postopku,
vročanje, roke in naroke ter vrnitev v prejšnje stanje, vzdrževanje reda ter stroške postopka.
Upravni postopek je tako treba razumeti kot celota procesnih institutov, ki predstavljajo neko
pravno zaporedje dejanj v upravnem postopku, pri tem pa je namen teh dejanj oblikovati
upravnopravno razmerje, ki pomeni za stranko pravico ali obveznost ali pravno korist. V
magistrskem delu je tako v okviru ZUP v primerjavi z izboljšavami, po zgoraj omenjenih treh
izbranih merilih CAF, osredotočenost na naslednje kazalnike učinkovitosti upravnega
odločanja na izbranih upravnih enotah: trajanje postopkov, delež pritožb na drugostopenjski
organ, ankete zadovoljstva strank in pregled upravne inšpekcije. Predmet raziskovanja
magistrskega dela je torej nekakšen presek treh pojmov, in sicer izbranih meril po CAF in
kazalnikov učinkovitosti po ZUP na primeru malih upravnih enot v Sloveniji.
Poleg navedenega je v magistrskem delu obravnavana mednarodna primerjava uporabe
modela CAF. Dejstvo je, da je CAF priljubljeno orodje za samoocenjevanje tudi v mnogih
drugih članicah EU. Osredotočenost je na treh izbranih članicah EU, in sicer: Avstrija, Belgija
in Italija. V primerjavi je razvidno, koliko organov je uporabnikov CAF v Sloveniji in koliko v
izbranih članicah EU, predvsem kar zadeva organe državne uprave. Med drugim so
predstavljene tudi aktivnosti izvajanja modela nekoč in danes.
Hipoteze
Pri izdelavi magistrskega dela sem si zastavila tri hipoteze, ki predstavljajo rdečo nit dela.
Hipoteze so postavljene tako, da si glede na tematiko sledijo od bolj splošne h konkretni,
prav tako pa vsaka zajema določen del raziskovanja, tako da z njihovo pomočjo dosežem
zastavljen cilj in njegove podcilje.
Hipoteza 1: Slovenija oz. njeni upravni organi so v primerjavi z izbranimi državami članicami
EU bolj aktivni pri uporabi modela CAF.
Hipoteza 2: Ključni kazalniki upravne statistike o učinkovitosti upravnega odločanja v izbranih
upravnih enotah so se v obdobju po uporabi modela CAF, glede na predhodno obdobje,
opazno izboljšali (krajši čas reševanja zadev, večji delež potrjenih odločitev prek pravnih
sredstev itd.).
Hipoteza 3: Zadovoljstvo strank na izbranih upravnih enotah po uporabi modela CAF iz leta v
leto narašča.
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Namen in cilji raziskovanja
Namen raziskovanja je bil ugotoviti, v kolikšni meri vpliva uporaba modela CAF na
učinkovitost malih upravnih enot ter primerjati več upravnih enot po različnih letih uporabe
CAF-modela. Tukaj je bila mišljena učinkovitost v smislu trajanja postopkov, deleža pritožb na
drugostopenjski organ, anket zadovoljstva in pregleda upravne inšpekcije.
Glavni cilj raziskovanja je bil pokazati pomembnost izvajanja CAF v organizacijah, konkretno
(malih) upravnih enotah, za nadaljnjo večjo učinkovitost upravnega odločanja, poleg tega pa
analizirati sam model in primerjati različne upravne enote po izbranih letih uporabe modela
glede na njihovo upravno statistiko v izbranih letih.
Za dosego glavnega cilja sem si zastavila naslednje podcilje:
•
•
•
•
•
•
•

predstavitev modela CAF po vseh verzijah (CAF 2002, CAF 2006, CAF 2013);
podrobna predstavitev izbranih meril po modelu CAF, pomembnih za povezavo z
izbranimi kazalniki učinkovitosti upravne statistike;
predstavitev pojma upravne enote in ZUP ter njegove pravno-procesne značilnosti,
pomembne za UE;
predstavitev in analiza podatkov po uporabi modela CAF po različnih letih na malih
upravnih enotah ter primerjava podatkov z ostalimi malimi upravnimi enotami;
analiza podatkov upravne statistike, pomembnih za izbrana merila po CAF po malih
upravnih enotah;
analiza anket zadovoljstva strank po letih na malih UE;
primerjava Slovenije z izbranimi članicami EU (Avstrija, Belgija, Italija) na področju
uporabe in izvajanja modela CAF.

Ocena dosedanjih raziskav
Na temo samega modela CAF in doseganja kakovosti s pomočjo uporabe le-tega, je mogoče
najti kar nekaj literature. Tukaj izpostavljam predvsem literaturo, ki je večinoma deskriptivne
narave, saj je sam model na prvi pogled izredno abstraktna in zapletena zadeva.
Kar zadeva tujo literaturo, je mogoče zaslediti kar nekaj poročil po nekaj letih uporabe
modela, predvsem avtorjev Patricka Staesa in Nicka Thijsa, ki sta na področju razvijanja in
uporabe modela v evropskem prostoru zelo pomembna, saj sta na vrhu evropskega CAFraziskovalnega centra (t. i. CAF resource Centre). Eno izmed njunih poročil je Report on the
State of Affairs of the Common Assessement Framework (CAF) after five years, kjer
proučujeta naraščanje uporabe modela po posameznih evropskih državah po nekaj letih
uporabe le-tega. Poleg tega sta njuni pomembni raziskavi tudi: From Self-Assessment to
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External Feedback The CAF External Feedback – Labelling Effective CAF Users, Five Years of
CAF 2006 in pa From Adolescence to Maturity – What Next? A study on the use, the support
and the future of the Common Assessment Framework. Tudi ostali tuji avtorji so se ukvarjali
z raziskovanjem in evalvacijo modela, eno izmed takšnih je tudi delo Brandona, Randona in
ostalih z naslovom Evaluating the Common Assessment Framework and Lead Professional
Guidance and Implementation in 2005–6.
Kar zadeva domači prostor, pa je potrebno poudariti, da je tudi pri nas model priljubljen in da
so se tudi naši strokovnjaki veliko posvečali proučevanju le-tega. Pri tem bi izpostavila dr.
Polono Kovač, dr. Gregorja Viranta, dr. Karmen Kern Pipan in dr. Gordano Žurga, katerih dela
so izredno pripomogla k razvoju slovenskega CAF. Na temo kakovosti, v povezavi z modelom,
je pri nas napisanih kar nekaj diplomskih del, še posebej v povezavi z uporabo CAF na
upravnih enotah. Moram pa poudariti, da nikjer nisem zasledila dela (niti diplomskega niti
magistrskega) po vsebini podobnega temu magistrskemu delu. Namreč, zaslediti je mogoče
razna dela, kjer so se diplomantje ukvarjali predvsem s CAF-modelom v izbranih upravnih
enotah, v nobenem delu pa ni zaslediti povezave med uporabo modela na upravnih enotah in
izboljšavo njihove učinkovitosti, kot je to predstavljeno v tem magistrskem delu.
Metode raziskovanja
Pri verifikaciji hipotez sem uporabila različne metode raziskovanja. V začetnem delu
magistrskega dela sem z metodo deskripcije opisala pomembna dejstva, procese in predmet
proučevanja. S to metodo so predstavljeni sam model CAF, njegova zgodovina in merila po
vseh njegovih različicah. Z isto metodo je predstavljen tudi pojem upravne enote in
upravnega postopka kot temeljnega postopkovnega procesa pri tem. Z metodo analize,
najpomembnejšo metodo v delu, sem pomembna dejstva s postopkom raziskovanja in
pojasnjevanja razčlenjevala na enostavnejše sestavne dele. Zaradi vprašanja izvedljivosti in
smiselnosti se je raziskava izvedla pri enakem redu velikosti, to so t. i. male upravne enote po
klasifikaciji MJU. Tako je obravnavanih vseh 17 malih upravnih enot po klasifikaciji MJU
(upravne enote, ki pokrivajo do 18.000 prebivalcev). Slednje so torej: UE Cerknica, UE
Hrastnik, UE Idrija, UE Izola, UE Logatec, UE Dravograd, UE Mozirje, UE Ormož, UE Piran, UE
Ribnica, UE Metlika, UE Ruše, UE Radlje ob Dravi, UE Ilirska Bistrica, UE Trbovlje, UE Tržič in
UE Zagorje ob Savi. Tako so za vsako izmed njih obravnavani kazalniki učinkovitosti (po H2 in
H3) za določena leta, glede na kazalnike po izvedbi samoocene CAF. Npr. UE Cerknica je
izvedla samooceno po CAF v letih 2008 in 2011. Tako so denimo obravnavani kazalniki
učinkovitosti po ZUP-statistiki za leto 2007, tj. pred izvedbo samoocene leta 2008, ter
kazalniki učinkovitosti v letu po tem, tj. leto 2009. Z metodo kompilacije sem prevzemala
rezultate drugih znanstvenoraziskovalnih del oz. opazovanj, stališč, zaključkov in spoznanj ter
jih primerjala z rezultati lastne raziskave. Komparativna metoda je uporabljena v delu
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magistrskega dela, kjer so obravnavane izbrane članice EU in pa v delu, kjer je primerjava
značilnosti po uporabi modela CAF po posameznih izbranih upravnih enotah.
Strnjeni opis po poglavjih
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del zajema uvod
in naslednji dve poglavji. V uvodu so torej predstavljeni problem in predmet raziskovanja s
postavljenimi hipotezami, namen in cilji raziskovanja, ocena že opravljenih raziskav,
znanstvene metode in struktura magistrskega dela. V osrednjem delu teoretičnega dela je
zajeta kakovost v javni upravi, kjer je predstavljeno razumevanje pojmov kakovosti,
učinkovitosti in zakonitosti v javni upravi, razvoj, ločevanje upravne institucije kot
organizacije in kot institucije, upravni postopek kot poslovni proces, upravno odločanje in
kazalniki. Predstavljen je model CAF, njegova zgodovina, analiza meril in metodologija različic
modela CAF ter upravna enota kot tip organizacije in posebnosti izbranih upravnih enot za
raziskavo. V nadaljevanju teoretičnega dela je prikazana splošna razširjenost rabe modela
CAF, nato pa mednarodna primerjava Slovenije z izbranimi članicami EU (Avstrija, Belgija,
Italija), kar zadeva stanje uporabe modela CAF ter primerjalna analiza prednosti in slabosti
oz. razlik za uporabo v Sloveniji. V prvem poglavju empiričnega dela so navedena izhodišča
metodologije raziskave ter analiza uporabe CAF po izbranih UE, upravna statistika po UE,
primerjava rezultatov po CAF in upravne statistike, ankete zadovoljstva strank po UE ter
poglavitne razlike med izbranimi UE in študija vzrokov zanje. V naslednjem poglavju
empiričnega dela so zajeti rezultati raziskave, preveritev hipotez, prispevek k stroki in
znanosti ter uporabnost rezultatov za prakso. V zadnjem poglavju, zaključku, so podane
strnjene ugotovitve po posameznih poglavjih.
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KAKOVOST, UČINKOVITOST IN ZAKONITOST V JAVNI
UPRAVI

V zadnjem času se daje vse več pomena kakovosti in učinkovitosti v organizacijah v javnem
sektorju. Prav vse večja pomembnost javnega sektorja in izboljšanje njegove učinkovitosti ter
uspešnosti sta tako postala razloga za zgledovanje po zasebnem sektorju. V organizacijski
kulturi najdemo mnogo različnih definicij besede »kakovost«. Juran, strokovnjak na področju
kakovosti, je kakovost opredelil kot primernost za uporabo. Na drugi strani je Ameriško
združenje za nadzor kakovosti definiralo kakovost kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka
oz. storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe.
Lahko bi torej rekli, da je kakovost celokupnost značilnosti in karakteristik izdelka ali storitve,
ki se nanaša na njeno zmožnost, da zadovolji določene zahteve, potrebe ali pričakovanje
stranke oziroma trga (Andoljšek, 2003, str. 129).
Tako se je v javni upravi uveljavil nov pristop upravljanja, ki temelji na usmerjenosti k
uporabnikom, učinkovitosti in vzpostavljanju nove kulture upravnega dela in nove
organizacijske kulture upravnih organizacij ter vedenjske kulture vseh zaposlenih do strank in
porabnikov njenih upravnih in ostalih storitev (Rman, 2004, str. 80).
Modernizacija javne uprave v kooperativno dobro upravo je tako orodje in obenem cilj, s
katerim in proti kateremu lahko država vodi spremembe načina javnega upravljanja od
golega administriranja do integralnega vladanja in družbenega napredka (Eymeri-Douzans in
Pierre, 2011, str. 8).
Modernizacija nas je tako torej hitro pripeljala do prenovljene javne uprave, ki stremi k bolje
podprti IKT (informacijsko komunikativni tehnologiji), prinaša obljube o boljši upravi, v
nasprotju s tem pa prinaša grožnjo temeljnim človekovim pravicam in svoboščinam (Harlow
in Rawlings, 2009, str. 504–516).
Tako kot so spremembe v gospodarstvu danes nekaj vsakdanjega, je torej kakovost postala
ena najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja tudi v javni upravi. Besede, kot so
kakovost, TQM in doseganje poslovne odličnosti, so danes magične besede, ki ne pustijo
ravnodušnega nikogar, še posebej, če jih je doživel v »praksi«, ko je npr. imel priložnost
uporabljati odličen izdelek ali doživel izredno kakovostno storitev. Tako tudi uprava danes želi
državljanom ponuditi storitve, ki bi jim vzbudile občutek zadovoljstva. Sam pojem »državljanu
prijazna uprava«, ki se danes pogosto uporablja, ne sme postati prazna beseda (Nemec,
2001, str. 1).
Avtorji navajajo različne definicije kakovosti, vsekakor pa se lahko strinjam z avtorjem
Andoljškom, ki navaja, da je kakovost preprosto značilnost in karakteristika izdelka oz.
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storitve, da zadovolji določene zahteve, potrebe stranke oziroma trga. Pri oblikovanju
kakovostne javne uprave je imel velik vpliv tudi pojem modernizacije, saj nas je le-ta
pripeljala do nujno potrebnega tehnološkega napredka v javni upravi. Bistvo navedenega je
torej, da so bile spremembe na tem področju nujne ter so danes že nekaj čisto vsakdanjega,
saj vse temelji na zadovoljstvu uporabnikov produktov oziroma storitev.
Pojem kakovosti v javni upravi je torej nepogrešljiv, še več, potreba po uvajanju kakovosti v
storitvah javne uprave je bila nujna. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo začelo poudarjati
kakovost pri javnih storitvah. Slednja je namreč bistvenega pomena, če želimo v neki
organizaciji, v tem primeru organih javne uprave, poslovati dobro, tj. ekonomično,
uporabniku prijazno in seveda učinkovito.

2.1 RAZUMEVANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V JAVNI UPRAVI
Kakovost je bila koncept že od začetka ustanavljanja moderne administrativne države, ko je
bila povezana s spoštovanjem pravil in postopkov, formalne pravilnosti, zanesljivosti in
odsotnosti arbitrarnih odločitev. Zgodovina izraza kakovost kaže, da ni nevtralen ali dan
koncept, in da je v zasebnem kot tudi javnem sektorju v času prešel skozi občutne
spremembe ter je razumevanje tega, kar sestavlja kakovost, predmet številnih dejavnikov,
vključujoč zahteve proizvodnega procesa, mednarodne konkurenčnosti in spreminjajočih se
pričakovanj uporabnikov (Tomaževič, 2010, str. 35).
Model, prednostne vsebine in metode dela v javnih zadevah se morajo s časom spreminjati
glede na okoljske razmere. Ravno zato, ker se spreminja družba, se mora spreminjati tudi
vloga države in oblasti v družbi, s tem pa neizogibno vloga in način delovanja javne uprave.
Spremembe gredo komplementarno v dveh poglavitnih smereh, in sicer v razvoj
demokratičnosti in partnerstev z decentralizacijo moči ter v stremljenje k učinkovitosti za
večjo konkurenčnost in gospodarski napredek ter realizacijo ciljev vladajočih političnih opcij
(Eymeri-Douzans in Pierre, 2011, str. 8).
Glede delovanja javne in državne uprave se zahteve vedno bolj zaostrujejo, kar zadeva njuno
delovanje. Pri tem pa se pričakovanja državljanov in gospodarskih subjektov višajo, kar pa se
najbolj odraža predvsem v zahtevah po manjšanju obsega sredstev za delovanje uprave ob
hkratnem ohranjanju obsega storitev, ki jih uprava zagotavlja, večji prilagojenosti storitev
uprave zahtevam njihovih uporabnikov, večji odzivnosti javne in državne uprave ter
vzpostavljanju partnerskega odnosa med javnim in zasebnim sektorjem ter državljani (Žurga,
2002, str. 29).
Razmišljanje v javnem sektorju se je v zadnjem času občutno spremenilo, predvsem z
reformo javne uprave in vedno pogostejšimi zahtevami po učinkovitosti in uspešnosti javnega
sektorja. Do nedavnega je bila javna uprava namreč birokratski aparat, ki je bil namenjen
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pretežno sam sebi, danes pa cilj javnega sektorja ni več le ustvarjanje javnih storitev za
uravnotežen razvoj, marveč je pomembna tudi kakovost procesov, storitev in predvsem
doseganje čim večje zadovoljitve potreb uporabnikov javnih storitev (Andoljšek, 2003, str.
139).
Javne storitve so praviloma brezplačne in tako se je v zadnjem času začelo zelo poudarjati
osredotočenje na stranke. Prvi vidik kakovosti se nanaša predvsem na povečanje kakovosti v
organizaciji. Gre namreč za procese v organizaciji, ki zadevajo vse od vodstva do najnižjega
uslužbenca. Poudarek je predvsem na zadovoljstvu zaposlenih, njihovem izpolnjevanju
pričakovanj glede napredovanja in identificiranja s podjetjem. Drugi vidik kakovosti
obravnava odnos med proizvajalcem in stranko. Pri tem je vse pomembnejša stranka, pri
kateri je treba ugotavljati zadovoljstvo in potrebe. Ena izmed metod, ki obravnava to
področje, je metoda celovitega obvladovanja kakovosti. Pristop odličnosti k stranki vodi k
večjemu povpraševanju stranke po javnih storitvah, pa čeprav so omejeno nujne. Tretji vidik
kakovosti zadeva doseganje čim večjega standarda v družbi in čim boljšega sodelovanja med
državo in državljanom (Andoljšek, 2003, str. 136).
Najširša definicija kakovosti storitve določa storitev kot kakovostno, če opravi tisto, za kar je
predvidena in se odziva na potrebe uporabnika. Tako lahko kakovost upravnega dela
razumemo kot celotni zbir pokazateljev, ki se ne kaže le skozi ne-/zadovoljstvo strank, kot bi
morda kdo poenostavljeno razmišljal, ampak tudi skozi izpolnjevanje zastavljenih ciljev,
ekonomičnosti poslovanja, zadovoljstvo zaposlenih, statistiko instančnega odločanja,
ugotovitve različnih oblik nadzora idr. Pojem kakovosti se tako na abstraktni ravni (ne na
ravni posameznih modelov) vklaplja tudi v normativne akte, kot so Zakon o državni upravi
Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami
idr. (Kovač, 2002, str. 45).
Novejše definicije kakovosti so širše, modeli merjenja in izboljševanja kakovosti poslovanja
upoštevajo pri tem številne druge elemente. Slednje pomeni zadovoljstvo uporabnikov,
prijazno upravo, antibirokratske programe in odpravljanje administrativnih ovir (Kren, 2004,
str. 60).
Neizpodbitno je dejstvo, kot ga večinoma navajajo vsi zgoraj navedeni avtorji, da je bilo
potrebno iti v korak s časom, kar zadeva kakovost in učinkovitost storitev v javni upravi.
Dejstvo je, da je družba toliko napredovala, da so uporabniki dobro seznanjeni, kakšne so
njihove pravice (tudi dolžnosti), kakšen naj bi bil odnos zaposlenih do uporabnikov, prav tako
pa se zaposleni (in vodje) zavedajo, da so kakovostne storitve resnično na prvem mestu.
Potrebno je doseči čim večje zadovoljstvo strank, saj se pričakovanja le-teh višajo, prav tako
njihove zahteve, organ pa je tam zato, da storitve izvede čim bolj strokovno, profesionalno,
ekonomično, učinkovito in kakovostno.
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Žurga (2002) opredeljuje kakovost kot stopnjo, s katero sistem, komponenta ali proces
zadovoljuje določene zahteve, uporabnikove ali strankine potrebe oziroma pričakovanja.
Dodaja tudi, da je opredelitev kakovosti kot stopnja, do katere so zadovoljene zahteve
strank, enaka opredelitvi pojma uspešnost. Prav tako pa lahko učinkovitost, kot notranje
merilo uspešnosti, opredelimo kot gospodarnost uporabe virov organizacije pri zagotavljanju
dane stopnje zadovoljstva strank. Tako opazimo, da so pojmi kakovost, uspešnost,
učinkovitost in gospodarnost med seboj neločljivo povezani.
Tako se lahko zaradi omejenosti finančnih sredstev ter večanja zahtev in ozaveščenosti
državljanov, ki delovanje javne upravne financirajo, delovanje organizacij javne uprave vedno
bolj presoja z različnih vidikov, ki jih lahko strnemo v 5E (Žurga, 2002, str. 30).
Tabela 1: 5E

Effectiveness

Uspešnost

Kako uspešna je organizacija pri doseganju svojih
ciljev? Ali udejanja svoje poslanstvo, ki je razlog za
njen obstoj?

Efficiency

Učinkovitost

Ali je razmerje med outputi in inputi optimalno? Kako
učinkoviti so človeški, finančni in drugi viri? Kako učinkovit
je informacijski sistem organizacije?

Economy

Gospodarnost

Kako gospodarna je organizacija pri uporabi svojih virov?
Ali se dejavnost izvaja z najmanjšimi stroški ali pa je
organizacija pri tem potratna?

Ethics

Etika

Ali organizacija pri svojem delovanju ravna etično? Ali
javna sredstva porablja namensko in primerno?

Ecology

Ekologija

Kako organizacija s svojim delovanjem vpliva na naravno
okolje? Ali pri svojem delovanju uporablja naravne vire na
način, da bodo dostopni še prihodnjim generacijam?
Vir: Žurga (2002, str. 30)

Ne samo kakovost, tudi učinke izboljševanja kakovosti v javni upravi lahko pogledamo z več
zornih kotov, vsi pa so povezani z merjenjem, pregledovanjem in ugotavljanjem teh učinkov.
Slednje zahteva merjenje in nadzorovanje delovanja procesov v organizaciji, kot npr.:
merjenje in vrednotenje rezultatov (izdelkov in storitev), doseganje ciljev, zadovoljstvo strank
idr. (Žurga, 2002, str. 31).
Ko govorimo o kakovosti v javni upravi, pa nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da je
osnovni del kakovosti zakonitost. Jerovšek (2007) navaja, da zakonitost ali legaliteta pomeni
vezanost organov, ki odločajo v upravnih zadevah, na predpise. Tako mora biti delovanje in
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odločanje vseh nosilcev oblasti v okviru ustave, zakonov in podzakonskih predpisov, temelj
zakonitosti pa najdemo že v 2. členu Ustave RS, ki določa, da je Slovenija pravna država.
Zgornja tabela 5E, avtorice Žurga, navaja pomembne parametre, ki imajo svoj temelj za
organe javne uprave že v Zakonu o splošnem upravnem postopku (nadalje ZUP). Zakon
namreč v 14. členu navaja, da mora organ postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim
manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse,
kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne
koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. V členu so tako združeni parametri iz
zgornje tabele, saj zakonitost posledično določa uspešnost, učinkovitost, gospodarnost in
etičnost pri izvajanju storitev.
Samostojnost delovanja državne uprave terja določeno stopnjo samostojnosti položaja
državnih uradnikov, kajti brez slednje ni mogoče zagotoviti zakonitega in učinkovitega
delovanja državne uprave. Samostojnost in neodvisnost uradnikov pa sta zagotovljeni z
organizacijsko in procesno zakonodajo. Prva zagotavlja uradnikom samostojnost v tistem
obsegu njihovega dela, ki je povsem strokovne narave, ima pa podlago tudi v 120. členu
Ustave RS. V drugem delu pa mora zakonodaja uradnikom zagotoviti tolikšno stopnjo
samostojnosti, ki še zagotavlja strokovno neodvisnost dela uprave (Šturm et al., 2011, str.
1265).
Kljub načelu samostojnosti upravnih organov (120. člen Ustave RS in 12. člen ZUP) se
opredelitev odgovornosti v upravnih zadevah odraža prek internih hierarhičnih razmerij v
upravi s pravnimi sredstvi v okviru nadzorstvene pravice oziroma odgovornosti področnih
ministrstev in Vlade RS v odnosu do nižjih organov ter v vezanosti upravnih organov na
odločitve sodišča. Tako se prek pravil o hierarhiji (po ZUP) zagotavlja odgovornost
posameznih delov uprave in njene celote ter ustavna načela, kot so delitev oblasti (3. člen
Ustave RS) v horizontalnem in vertikalnem smislu. Prvo v razmerju med akti uprave kot
izvrševanjem odločitev zakonodajne veje oblasti in hkrati podrejenosti sodni oblasti, drugo pa
v razmerju med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Tako odgovornost obstaja na
ravni posameznikov v upravi, poleg neposredno pooblaščenega uradnika zlasti za
predstojnika uradnika in organa kot javnega menedžerja za zakonito in etično delo, čeprav
tudi učinkovito. Predstojnik je posredno oziroma objektivno odgovoren navzven, neposredno
pa prek načina vodenja in dialoga z ljudmi, strankami in uradniki (Kovač, 2012, str. 273).
Torej, večja kot je kakovost, večja je vrednost proizvodov in storitev za vse udeležene strani
v političnem ter finančnem okviru. TQM (Total Quality Management) ali celovito obvladovanje
kakovosti se osredotoča na postopke in procese, ki veljajo kot orodje za zagotavljanje
kakovosti. Višja stopnja kakovosti je odličnost (ang. excellence), kar sicer pomeni preseganje
potreb, zahtev in pa pričakovanj odjemalcev oz. vseh udeleženih strani pri delovanju
organizacije (Kovač in Leskovšek, 2009, str. 73).
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V povezavi s pojmom kakovost pa je tudi pojem učinkovitost. Tomaževič (2010) navaja, da je
učinkovitost pogosto opisana tudi kot »delati stvari na pravilen način, ne potratno« – za
razliko od uspešnosti, ki zagotavlja, da »delamo prave stvari« in preko tega dosežemo cilje
združbe. Kustec Lipicer (2009) pa na drugi strani navaja, da lahko uspešnost razumemo kot
doseganje zastavljenih ciljev, učinkovitost pa kot razmerje med vloženim in rezultatom, ki pa
nujno ne odraža vsebine uradno zastavljenih ciljev.
Pojem učinkovitosti in uspešnosti je prepleten tudi s pojmom upravna kultura, ki izhaja iz
pravnih, političnih in ekonomskih vrednot. Še posebej z ekonomskega vidika sta uspešnost in
učinkovitost pomembni, s političnega so to odgovornost, legitimnost in pravičnost, s pravnega
pa zakonitost, zaščita pravic državljanov in druge vrednote. Eno izmed načel delovanja
sodobne javne uprave je tudi učinkovitost in uspešnost, ki je razmerje med uporabljenimi
sredstvi in doseženimi rezultati, po drugi strani pa pomeni sposobnost javne uprave, da
doseže cilje in najde rešitve za vprašanja, ki so v javnem interesu (Brezovšek in Haček, 2004,
str. 6).
Učinkovitost lahko pojmujemo kot pravilnost delovanja, tj. s polno implementacijo veljavnega
prava, kjer pa gre, teoretično vzeto, za racionalnost v smislu skladnosti pravnega reda z
življenjskimi dejstvi, kolikor prihaja do odstopanj, pa prek povratne zanke za spremembo
prava. Poleg tega je primarno za učinkovito implementacijo predvsem enotno in nedvoumno
razumevanje namena predpisa. Problemi učinkovitosti javne uprave pa so predvsem
normativni idealizem, časovni pritisk, nesamostojnost, neodgovornost, razkritje zaupnih
podatkov in pomanjkanje zakonitosti (Kovač, 2012, str. 8–18).
V grobem kriterij učinkovitosti torej opisuje vrednost doseženih učinkov glede na vložene
stroške. Torej na nek način učinkovitost nadgrajuje in rešuje problem kriterija uspešnosti, saj
so v središču zanimanja vprašanja, povezana z načinom in posledicami nekega
javnopolitičnega delovanja. Vendar pa je učinkovitost sama po sebi nezadosten kriterij, saj je
ne zanima, ali ovrednoteni načini delovanja resnično pripeljejo do želenih ciljev. Sicer
poznamo dve vrsti učinkovitosti: učinkovitost z vidika stroškov in koristi, ki odraža finančno
ovrednoteno vrednost in korist doseženih (npr. koliko sredstev smo vložili v izvedbo posega in
kakšen finančni izkupiček nam je ta poseg prinesel) ter učinkovitost stroškov in uspeha, ki se
kaže v fizičnih dokazih o učinkih posega, ki pa jih ni mogoče finančno ovrednotiti na takšen
način, kot je bilo to mogoče pri finančnem vložku za poseg (Kustec Lipicer, 2009, str. 130).
Učinkovito, ekonomično, popolno, zakonito, strokovno in racionalno ter s tem tudi družbeno
ustrezno opravljanje funkcij upravnih organov terja razen ustrezne notranje organizacije in
ustreznih strokovnjakov še celo vrsto objektivnih pogojev, potrebnih za delo upravnih
organov (Rakočevič, 1994, str. 192).
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Kovač, Rakar in Remic (2012) poudarjajo, da je pojem učinkovitosti treba razumeti ne le
tehnično ali racionalno, ampak tudi vrednostno pogojeno. Slednje se pri normiranju in
izvajanju upravnih postopkov kaže v zakonodajalcu in upravi poverjenem tehtanju med
hitrejšo realizacijo zasledovanih ciljev in projektov vladajoče politike ter poštenim postopkom.
Prav tako poudarjajo, da je učinkovitost javne uprave legitimna le, če sovpada s pravičnostjo
in zakonitostjo, torej je nasprotje med ekonomičnostjo in (formalno) zakonitostjo. Po
njihovem torej učinkovitost pojmujemo kot pravilnost delovanja (polno izvajanje veljavnega
prava), kjer pa gre, teoretično vzeto, za racionalnost v smislu skladnosti pravnega reda z
življenjskimi dejstvi (kolikor prihaja do odstopanj pa prek povratne zanke za spremembo
prava). Pri tem je primarno za učinkovito izvajanje predvsem enotno in nedvoumno
razumevanje namena predpisa.
Jerovšek, Trpin in drugi (2004) navajajo, da načelo učinkovitosti v upravnem postopku
zahteva, da se preskrbi vse, kar je potrebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja in za
zavarovanje pravic in strank ter javnih koristi.
Tako torej v poslovno odličnih združbah običajno spremljajo in izboljšujejo oboje, tako
učinkovitost kot uspešnost, pri tem pa prva določa smotrnost poslovanja in je organizacijsko
pogojena, druga pa je določena s stopnjo doseganja zastavljenih ciljev in je družbenoekonomsko opredeljena. Tako se uspešnost običajno nanaša na združbo kot celoto in je njen
temeljni cilj načelo ali mera, učinkovitost pa je preko različnih kazalnikov običajno ocenjevana
za posamezne dele oz. vidike delovanja združbe, je tudi tehnično določena in predstavlja
delne cilje. Ločimo tri različne vidike učinkovitosti, in sicer: učinkovitost dela ali produktivnost,
učinkovitost delovnih parametrov ali izplen ter učinkovitost delovnih sredstev ali izrabo
zmogljivosti (Tomaževič, 2010, str. 26).
Iz navedb avtorjev torej izhaja, da so pri učinkovitosti in uspešnosti pomembni doseženi
učinki glede na vložene stroške, poleg tega pa učinkovitost pojmujemo kot neko pravičnost
delovanja, v pravnem smislu. Slednje pomeni, da je temelj kakovosti sama zakonitost, preko
katere dosežemo učinkovito, ekonomično, popolno in strokovno opravljanje funkcij javnih
organov. Strinjam se s tezo avtorjev Kovačeve, Rakarja in Remica, ki poudarjajo, da je
učinkovitost javne uprave legitimna le, če sovpada s pravičnostjo in zakonitostjo. Iz
navedenega izhaja, da je zakonitost in posledično upoštevanje ZUP pri delu organov javne
uprave, bistvenega pomena za kakovostno, uspešno in učinkovito izvajanje javnih storitev.
Ne glede na vse faktorje pri izvajanju javnih storitev, je nesmiselno govoriti o učinkovitosti in
uspešnosti pri tem, če bistven element, tj. zakonitost, pri tem ni izpolnjen.
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2.1.1 ZAKONITOST KOT TEMELJ KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V JAVNI
UPRAVI
Temelj kakovostne in učinkovite javne uprave je nedvomno zakonitost. Kovač (2012) navaja,
da dobra uprava pomeni, da mora ta naslovniku oblastne norme oziroma nosilcu pravice
zagotoviti uresničenje njegovih interesov, če in v kolikor niso v nasprotju z javnim. Slednje
določa tudi ZUP v 7. členu, saj je primarna naloga uradnika stranki zagotoviti uresničitev
njene pravice, šele drugotno, čeprav kumulativno, se preverja morebitna kolizija z javnim
interesom in pravicami tretjih, saj gre praviloma za t. i. pravice pozitivnega statusa, katerih
priznanje sicer država preverja skozi posamičen ugotovitveni postopek, a jih zagotavlja ob
izpolnitvi vnaprej določenih pogojev. Z vidika stremljenja k učinkoviti javni upravi pa lahko
pride ob večji abstraktnosti predpisov in javnega interesa kljub spoštovanju (minimalne ali
parcialne) zakonitosti do napačnega razumevanja odnosa med politiko na eni strani in upravo
oziroma predpisi ter strokovnimi standardi upravnega dela na drugi strani.
Načelo zakonitosti je osrednje načelo upravnega prava in se je razvilo v začetku 19. stoletja,
povezano pa je z razvojem ideje o delitvi oblasti. Do razvoja tega načela uprava namreč ni
bila vezana na pravila, ki bi ji bila postavljena od zunaj, s strani zakonodajnega organa,
ravnala je v skladu z lastnim pojmovanjem javnega oziroma državnega interesa, izvršilna
oblast pa ni bila le izvrševalec, pač pa tudi ustvarjalec politike (Virant, 2004, str. 74).
Za razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo je v parlamentarni demokraciji odločilnega
pomena spoštovanje legalitetnega načela. Pravna teorija namreč opredeljuje legalitetno
načelo tako, da razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo opredeljuje kot vsebinsko
vezanost delovanja izvršilne oblasti na zakon. Tako mora biti zakon vsebinska podlaga za
izdajanje podzakonskih predpisov in posamičnih aktov izvršilne oblasti, tako vlade kot
upravnih organov, ta dejavnost pa mora biti v vsebinskem pregledu prav tako v skladu z
Ustavo in z zakonom (153. člen Ustave RS) in ne sme vsebovati določb, za katere v zakonu ni
vsebinske podlage (Šturm et al., 2011, str. 1356).
Načelo zakonitosti pri delovanju javne uprave torej opredeljuje drugi odstavek 120. člena
Ustave RS. Upravni organi morajo svoje delo opravljati samostojno v okviru ter na podlagi
ustave in zakonov. Prav tako 153. člen Ustave RS določa, da morajo posamični akti in dejanja
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu
ali na zakonitem predpisu. Del upravne dejavnosti, ki se nanaša na vodenje uprave in
izdajanje splošnih upravnih aktov, mora biti v okviru ustave in zakonov, ko pa gre za vodenje
postopka in izdajanje posamičnih upravnih aktov (odločb in sklepov) pa morajo ti temeljiti na
zakonih in podzakonskih predpisih države in predpisih organov samoupravne lokalne
skupnosti in splošnih aktih nosilcev javnih pooblastil. Načelo zakonitosti se torej nanaša na
celotno postopanje organa ter na pravilno uporabo prava v konkretni zadevi (Jerovšek, 2007,
str. 17).
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Tudi Gruden (2011) navaja, da zakonitost pri delovanju organov državne uprave ter tudi
izvrševanju upravnih nalog konkretneje opredeljujeta zgoraj navedena člena Ustave RS.
Vsebina le-teh torej državni upravi oziroma njenim organom zapoveduje, da pri izdaji
posamičnih aktov ter pri izvrševanju vseh drugih dejanj ukrepajo na podlagi zakonov in na
podlagi drugih na zakonih temelječih predpisov. Zgoraj navedena avtorica ugotavlja tudi, da
organi državne uprave tako torej ne skrbijo za izvrševanje zakonov le z izdajanjem upravnih
predpisov, opravljanjem materialnih dejanj, sklepanjem pogodb, temveč sami neposredno, v
konkretnih situacijah odločajo o upravnih zadevah, in sicer s tem, da izdajajo konkretne
upravne akte v upravnem postopku. Namen delovanja državne uprave vsake demokratične
države in izvrševanja njenih nalog je ravno v njenem zakonitem ravnanju. S pomočjo
upravnega postopka, vsebino, katerega ureja zakon, državni organi odločajo o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih posameznikov, tako fizičnih kot pravnih oseb, ter v okviru tega
konkretizirajo z zakonom določene in opredeljene norme v praksi.
Navedeno pomeni, da mora biti upravni akt formalno in materialno zakonit, organi pa morajo
v upravnih zadevah voditi postopek po zakonsko predpisanem postopku in odločiti o pravici
ali obveznosti v obsegu pravic in obveznosti, ki jih določajo materialni predpisi. Prvi del
navedenega pomeni formalno zakonitost, ki jo opredeljujeta 1. in 3. člen ZUP, formalna
zakonitost pa od organa zahteva, da ves čas postopka ravna po temeljnih načelih tega in
posebnih zakonov. Drugi del navedenega pa pomeni materialno zakonitost, iz katere
izhajamo že iz zgoraj navedenega člena ustave, tj. 153. člen Ustave RS, ki zavezuje organ, da
tako pri odločitvi in tudi v izdanem upravnem aktu uporabi materialne predpise (Jerovšek,
2007, str. 18).
Z naraščanjem zavesti o konceptu dobrega upravljanja, je poleg načela zakonitosti
pomembno še eno temeljno načelo upravnega postopka, in sicer načelo zaslišanja stranke.
Razvija se namreč novo razumevanje upravnih postopkov, s poudarkom na ustvarjalnih
partnerstvih med družbenimi skupinami, ki zagotavljajo večjo legitimnost javnih politik,
storitev in avtoritativnih odločitev. Nujna je zagotovitev možnosti sodelovanja z vsemi
zakonitimi udeleženci (upravnih) zadev, ker slednja omogoča višjo stopnjo sprejemanja
odločitev s strani vseh vpletenih strank in tako hkrati vodi do spoštovanja pravne države in
zadovoljstva uporabnikov (Kovač in Sever, 2013, str. 13).
Zakonitost je tako nedvomno temelj učinkovite in kakovostne javne uprave, saj v prvi vrsti
izključuje neenako, samovoljno in pristransko odločanje uradnih oseb, s tem pa zagotavlja
enakost ter pravno varstvo strank v upravnih postopkih. O povišanju kakovosti in
učinkovitosti javne uprave ne moremo govoriti, če v prvi vrsti ni izpolnjen kriterij zakonitosti.
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2.1.2

LOČEVANJE JAVNE UPRAVE KOT INSTITUCIJE IN ORGANIZACIJE

Obravnavanje javne uprave je neločljivo povezano s fenomenom upravljanja in organizacije,
saj je javno upravljanje, upravljanje v javnih zadevah, javna uprava pa uprava v javnih
zadevah. Tako se z upravljanjem in upravo srečamo v vseh organizacijah, javno upravljanje
pa se dogaja v tako imenovanih javnopravnih skupnostih in organizacijah. Pojem organizacije
je tako nerazdružljivo povezan s pojmi, ki se pojavljajo v okviru pojma javna uprava, saj brez
organizacije ne moremo govoriti niti o upravljanju niti o upravi. Tako torej organizacija
predstavlja zgradbo, v kateri tečejo procesi upravljanja. Sodobni problemi javne uprave so
tako tudi problemi organizacij – predvsem teritorialnih in dela funkcionalnih (Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 13).
Pusić (1996) navaja, da je bila prvotno temeljna vrsta upravne organizacije, ki je ustrezala
državi na začeku razvojne poti, skupina oboroženih oseb, ki je skrbela za notranjo in zunanjo
varnost ter izvajanje prisilnih ukrepov v zvezi z javnimi deli in pobiranjem davkov. Ko je vojna
prenehala biti trajno in normalno stanje med državami, se je pojavila diferenciacija na
obrambo in zunanje zadeve, na notranjem področju pa so se oblikovali resorji notranjih
zadev, financ in pravosodja, razvoj države v smeri socialne države pa je povzročil nastanek
novih upravnih nalog, tako da so se oblikovali resorji negospodarskih dejavnosti nato pa je
država skrbela za zagotavljanje teh storitev ali pa vsaj gradila, upravljala in vzdrževala
infrastrukturne objekte in naprave.
Danes ima država dva obraza, saj v razmerju do državljanov nastopa kot oblast (avtoritarno)
in kot subjekt, ki zagotavlja različne storitve (servisna vloga). Tako torej zagotavljanje
nekaterih javnih dobrin, kot so javni red, varnost prometa, zatiranje kriminala, zagotavljanje
namenske rabe prostora, zagotavljanje kvalitetnega in varnega opravljanja gospodarskih
dejavnosti, reševanja sporov med posamezniki zahteva oblastno intervencijo. Slednje pomeni,
da država še vedno v veliki meri deluje avtoritarno, toda vse bolj se uveljavlja njena servisna
vloga, saj zagotavlja številne dobrine, ki ne zahtevajo oblastnih posegov v posameznikovo
zasebno sfero. Servisna vloga države pridobiva na pomenu na račun avtoritarne, ni pa
mogoče pričakovati, da bi avtoritarna vloga države v prihodnosti zamrla (Virant, 2004, str.
26).
Bistvenega pomena je torej razlikovati, kdaj javna uprava deluje ali opravlja naloge kot
institucija in kdaj kot organizacija. Na eni strani v obliki institucije nastopa kot oblastni organ,
tj. na podlagi oblastnih splošnih in posamičnih upravnih aktov ter z oblastnimi dejanji, na
drugi strani pa kot organizacija opravlja storitve, informira, svetuje ter upravlja z viri
(kadrovskimi, finančnimi in organizacijskimi). Slednje je ključnega pomena za učinkovito
javno upravo, saj kakovostno izvajanje storitev v obliki organizacije vpliva na povišanje
učinkovitosti javne uprave, seveda pa nima vpliva na oblastno funkcijo, saj je slednja kot
zakonita temelj za izvajanje storitev v obliki organizacije.
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Kar zadeva nastop javne uprave v oblastni vlogi, tj. v obliki institucije, je potrebno poudariti,
da je državna uprava najobširnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. Pojem državne
uprave je ožji od javne uprave, saj javna uprava zajema tudi lokalno samoupravo, nosilce
javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Tako je državna uprava zgodovinsko gledano
najstarejši segment javne uprave. Državna uprava je organizacijsko gledano skupek organov,
ki upravljajo državo, vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma družbenih koristi,
temveč v smislu izvajanja te politike (Virant, 2004, str. 63).
Ustava in zakoni tako določajo, kateri organi se v državi štejejo za organe državne uprave in
kateri organi zunaj državnega organizma lahko v posameznih primerih opravljajo naloge
državne uprave. Tako v skladu z ustavnim položajem izvršilno-upravne veje oblasti Zakon o
državni upravi določa, da naloge uprave opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in
upravne enote (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 150).
Nastop javne uprave v organizacijskem smislu pa je pomemben predvsem zato, ker so
racionalnost, učinkovitost in usmerjenost k uporabniku razlogi za organiziranje po
teritorialnem principu. Najsplošnejša razvrstitev organizacij je razvrstitev po ciljih, zaradi
katerih nastajajo in po načinu povezovanja ljudi v njih. Tako jih torej lahko razvrstimo na:
teritorialne, funkcionalne, asociativne (oz. personalne) organizacije. Teritorialne so tiste, pri
katerih gre za usmeritev na določen teritorij in na obvladovanje problemov, ki so povezani z
življenjem na tem teritoriju in v ta sklop spadajo država in vse teritorialne skupnosti, ki
sestavljajo državo (občine, pokrajine, regije). Bistvo teritorialnih organizacij je predvsem
njihova usmeritev na določen teritorij, temeljna funkcija pa izvajanje tako imenovane
regulativne funkcije ter zagotavljanje in ustvarjanje splošnih možnosti za življenje in delo
ljudi. Najbolj bistvena značilnost teritorialnih organizacij pa je v tem, da so to oblastne
organizacije. Z drugo vrsto organizacij, to so funkcionalne organizacije, mislimo tiste
organizacije, pri katerih je osnovna usmeritev osredotočenost na določeno dejavnost oziroma
funkcijo. Tako je torej bistvena funkcija, pri tem pa niti oblast niti teritorij nimata odločujoče
vloge. Asociativne organizacije pa so tiste organizacije, v katere se ljudje vključujejo
prostovoljno z namenom zadovoljevanja svojih osebnih interesov v okviru ljubiteljskega
oziroma amaterskega delovanja (Grafenauer in Brezovnik, str. 15).
V vsaki organizaciji je torej za uresničitev ciljev in nalog, ki jih ima določena organizacija,
nujno potrebna upravna dejavnost. Brez te dejavnosti nalog in ciljev organizacije sploh ne bi
mogli uresničiti, slednje velja tudi za državo. Namreč, tudi v državi, kot najsplošnejši družbeni
organizaciji, je na vsak način potrebno uresničiti določene cilje in opravljati določene naloge,
če želimo, da se sploh ohrani in razvija. Državna uprava tako torej kot vsaka druga uprava
lahko uresničuje svoje naloge samo v povezavi in medsebojni soodvisnosti s tistimi, ki
opravljajo druge naloge države, se pravi v sodelovanju in povezanosti z drugimi državnimi
organi (Rakočevič, 1994, str. 156).
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Pri tem je pomembno omeniti pojma decentralizacije in dekoncentracije, ki imata tehnično
gledano skupen element. Namreč, v obeh primerih gre za prenos nalog od centralnih organov
na druge ožje oblasti. Pri tem lahko rečemo, da predstavlja dekoncentracija neko vmesno
stopnjo in pomeni na eni strani odmik od centralizacije in na drugi strani približanje k
decentralizaciji. Tudi za dekoncentracijo je značilna določena distanciranost od centrale in
približevanje javne uprave prebivalstvu. Zaradi tega je dekoncentracija večkrat tudi prehodni
stadij in dobra pripravljalna faza za decentralizacijo, ker je mnogo lažje prenesti zadeve na
samoupravne organe iz lokalnih državnih upravnih organov kakor pa neposredno s centralnih
državnih upravnih organov (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 152).
Upravno decentralizacijo je potrebno izvesti zaradi izvajanja tistih nalog državne uprave, ki jih
gre racionalno organizirati znotraj ožjih teritorialnih enot. Gre namreč za zgolj eksekutivne
naloge, ne pa tudi za naloge strokovnega pripravljanja političnih odločitev. Namen
dekoncentracije je torej doseči racionalno organiziranost izvajanja upravnih nalog.
Dekoncentracija tako povečuje učinkovitost in ekonomičnost izvajanja nalog. Drugi namen
dekoncentracije je olajšanje dostopa strank do državne uprave. Bolj ko se uprava prostorsko
približa državljanu z izvrševanjem svojih nalog, manjša bosta izguba časa in stroški, ki bodo
nastali posamezniku ali pravni osebi, na katero se nanaša izvedba naloge. Sicer pa ima
dekoncentracija tudi nekatere negativne učinke. Otežuje nadzor in prinaša nekatere nove
organizacijske zahteve (koordinacija, nadzor, usmerjanje in strokovna pomoč
dekoncentriranim organom ali enotam). Slaba stran je tudi tam, da dekoncentracija povečuje
vpliv lokalnih dejavnikov na upravno dejavnost tudi tedaj, ko to ni potrebno ali pa je
nesmotrno ali celo protipravno (npr. »gledanje skozi prste« na področju inšpekcijskega
nadzora kot posledica osebnih poznanstev, pritiskov nosilcev družbene moči v lokalnem
okolju) (Virant, 2004, str. 102).
Upravna dejavnost je nujno potrebna za uresničitev ciljev in nalog v vsaki organizaciji
nasploh. Pri upravnih organih sta torej, kot je zgoraj navedeno, zelo pomembna pojma
decentralizacija in dekoncentracija. Strinjam se z navedbami avtorja Viranta, da
dekoncentracija povečuje učinkovitost in ekonomičnost izvajanja nalog, kljub morebitnim
slabim stranem, kot npr. vpliv lokalnih dejavnikov na upravno dejavnost.
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2.1.3

UPRAVNI POSTOPEK KOT POSLOVNI PROCES

Postopek je natančno določen potek ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov. Sestavljajo ga
posamezna dejanja, ki si sledijo in se opravljajo na predpisan način ter po določenem redu. Z
njimi se določajo vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen posameznega dejanja
oziroma akta. Postopek tako sestavljajo procesni instituti, po katerih se opravljajo procesna
dejanja, sami postopki pa potekajo po natančno določenih postopkovnih pravilih, ki so
potrebna zato, da organi, ki v konkretnih postopkih odločajo, v vsakem primeru in za vsakega
udeleženca v postopku vedo, kako morajo ravnati. Ker gre pri tem za postopek, v katerem
pristojni organi (predvsem upravni) odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih
strank s kakšnega upravnega področja (torej v konkretni upravni zadevi), se ta postopek
imenuje upravni postopek (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 20).
Upravni postopki in upravne zadeve tako pomenijo zbirno kakršnekoli aktivnosti na relaciji
med javno upravo in posameznimi upravami v načelu s podrejenimi subjekti, pa naj bo to pri
sodelovanju uprave pri oblikovanju javnih politik, sprejemanju podzakonskih predpisov in
drugih splošnih aktov na ravni upravnih organov (na primer ministrstev ali regulatornih
agencij, ponekod tudi vlade kot vrha državne uprave ali župana kot predstojnika občinske
uprave), izdaji odločb, sklepov in drugih posamičnih aktov ali sklepanju pogodb ter sodnem
nadzoru nad zakonitostjo vseh prej navedenih upravnih aktov (Kovač, Rakar in Remic, 2012).
Kovač in Jerovšek (2010) navajata, da je upravni postopek treba razumeti kot skup procesnih
institutov (npr. načela, pristojnost, vloga, vročanje, roki, odločba, pritožba), ki predstavljajo
pravno zaporedje dejanj v upravnem postopku in pa dovoljeni način njihovega izvajanja. Sam
namen teh dejanj je tako oblikovati upravnopravno razmerje, ki za stranko pomeni pravico,
obveznost ali pravno korist. Za stranko je torej upravni postopek v prvi vrsti procesno orodje
za varstvo pravic v razmerju do uprave, pri čemer pa praviloma tudi po izdaji tega akta še
sledi materialno dejanje izvršitve odločbe. Navajata tudi, da je bistveno za presojo v
upravnem postopku, ali gre pri tem za odločitev organa o posameznikovi upravni pravici ali
obveznosti upoštevajoč zaščito javnega interesa.
Pri vodenju sodobnih upravnih postopkov je treba na tem temelju upoštevati tudi v praksi
Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča evropskih skupnosti izoblikovana načela,
kot so zakonitost, pravica do zaslišanja, predvidljivost in zanesljivost, nepristranskost,
odločanje v razumnem roku, dostop do podatkov v lastnih zadevah, sorazmernost,
učinkovitost, odprtost in transparentnost, sodni nadzor nad upravo ipd. (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 6).
Upravni postopek je torej pot, po kateri se z aplikacijo splošnih norm na konkreten dejanski
stan oblastno določi, spremeni ali ukine oziroma ugotovi upravnopravno razmerje. V
upravnem postopku se torej odloča o pravici, pravni koristi ali obveznosti posamičnih oziroma
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več določenih ali določljivih strank s področja upravnega (materialnega) prava. Pri tem je
potrebno poudariti, da je upravni postopek način uveljavljanja pravic in obveznosti, ki pride v
poštev le v posamičnih zadevah, torej pri pravicah in obveznostih, katerih nosilci so
poimensko znani ali vsaj določljivi (Kovač, Rakar in Remic, 2012).
Upravni postopek je treba razumeti kot skup procesnih institutov, ki predstavljajo pravno
zaporedje dejanj v upravnem postopku in dovoljeni način njihovega izvajanja. Namen teh
dejanj je namreč oblikovati upravnopravno razmerje, ki pomeni za stranko pravico, obveznost
ali pravno korist (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 3).
Androjna (1977) navaja, da je upravni postopek postopek, v katerem odloča pristojni organ
državne uprave o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika v konkretni upravni zadevi
na določenem upravnem področju, in prav to odločanje je bistvena vsebina upravnega
postopka, ki je hkrati tudi bistven način za ustanovitev oziroma ugotovitev pravnega razmerja
v konkretni upravni zadevi. Androjna in Kerševan (2006) navajata, da je upravni postopek
sredstvo, ki na eni strani uveljavlja namen materialnega predpisa, po drugi strani pa nakazuje
pot, kako do tega namena pridemo.
Galligan in drugi (1998) ločijo dve skupini upravnih postopkov, in sicer tiste, ki udejanjajo
posamične (individualised) odločitve in tiste, ki udejanjajo javnopolitične odločitve (policybased decisions with general effect, regulatory acts, rule-making).
Upravni postopek se torej začne pred pristojnim organom po uradni dolžnosti ali na zahtevo
strank (125. člen ZUP). Če torej posameznik uveljavlja od države priznanje njegove pravice
ali pravnega interesa, ki jih ima na podlagi javnopravnih predpisov z upravnega področja, se
bo tak postopek praviloma začel na podlagi zahteve tega posameznika, saj je predmet
njegove odločitve ali bo navedeno pravico uveljavil ali ne. Če pa se v upravnem postopku
skladno z zakonom odloča o naložitvi obveznosti posamezniku s strani države, bo organ sam
začel s postopkom po uradni dolžnosti, saj bi bilo težko pričakovati, da bo stranka skrbela za
javni interes in v nasprotju z lastnim interesom sama zahtevala uvedbo postopka (Jerovšek,
Trpin in drugi, 2004, str. 390).
Upravni postopek, ki je torej sistem procesnih oziroma postopkovnih pravil, se lahko predpiše
le z zakonom. Veljavni zakon, ki pri nas ureja upravni postopek, Zakon o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Ur. l. RS št. 80/1999 in novele), v nekaterih členih omogoča ureditev
posameznih (predvsem tehničnih in organizacijskih) vprašanj postopka s podzakonskimi
predpisi. Pri tem pa ločimo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke. Pri prvem
je značilno, da velja za odločanje o upravnih zadevah na najrazličnejših upravnih področjih,
ne glede na to, kateri materialni predpis se uporabi, in da velja za vse organe, ki odločajo o
konkretnih upravnih zadevah, torej ne glede na to, kateri organ odloča o upravni zadevi. Pri
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drugem – posebnem upravnem postopku – pa je značilno, da se lahko posamezna vprašanja
upravnega postopka za določeno upravno področje v posebnem zakonu uredijo drugače, če
je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno (3. člen ZUP). Tako se torej
zaradi specifičnosti nekaterih upravnih področij in zaradi zagotovitve smotrnejšega teka
postopka ter uveljavitve pravic lahko upravni postopek prilagodi, da je prožnejši, hitrejši,
preprostejši in nasploh bolj prilagojen posebnim značilnostim vodenja postopka (Grafenauer
in Breznik, 2005, str. 21).
V upravnih in drugih javnopravnih zadevah se predvsem pri odločanju o posameznih
upravnopravnih pravicah, pravnih koristih oziroma obveznostih primarno uporablja področne
predpise. Nadalje pa se zaradi zagotovitve enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS
(22. člen Ustave RS pravi: Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v
postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih) na vseh
upravnih področjih uporablja ZUP. Ta zakon vsebuje postopkovna pravila, po katerih se
morajo ravnati organi državne uprave, drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar odločajo o upravnih zadevah. Slednje pomeni, da
lahko področni zakon z vidika skladnosti z Ustavo RS drugače ali dodatno glede na ureditev
po ZUP uredi postopek v upravni zadevi le (npr. izključi se možnost pritožbe, drugače se
določi pristojne organe ali sestavine vloge, roki so skrajšani ali podaljšani), če to terjajo ali
upravičujejo specifike tega upravnega področja. ZUP tako pomeni tudi orodje za oblikovanje
javnih politik pri razvoju države oziroma njenem zgodovinskem preusmerjanju od le
oblastnega k partnerskemu delovanju. Upravni postopek tako predstavlja tudi del upravnega
procesa kot sistema zavestnega usmerjanja družbenih interakcij (Jerovšek in Kovač, 2010,
str. 5).
Postopek je orodje demokracije, še več, tudi sodelovalne uprave ali dobrega vladanja med
javnim, zasebnim in tretjim sektorjem ob redefiniciji klasičnega načela delitve oblasti zaradi
izvajanja upravnih nalog pri zasebnih in nepridobitnih izvajalcih (Rose-Ackerman in Lindseth,
2011, str. 337).
Predvsem v germanskem izročilu je imel postopek le instrumentalno vlogo, podrejeno
namenu vodenja postopka oziroma pričakovanemu rezultatu (Hoffmann-Riem in drugi, 2008,
str. 499).
Upravni postopek ni le eden izmed zakonsko urejenih pravnih postopkov, temveč predstavlja
tudi najpomembnejši poslovni proces, v katerem javna uprava stopa v stik s svojimi
uporabniki (strankami) in tudi pravnimi osebami (Štriker, 2011, str. 6).
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Leben (1998) navaja, da poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo logično med seboj
povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov oziroma delovnih procesov, katerih posledica
oziroma izid je načrtovani proizvod ali storitev.
V javni upravi tako upravni postopek predstavlja tudi temeljni poslovni proces. V tem okviru
se ZUP novelira zato, da bi se zagotovila racionalnost dela. V tesni povezavi s tem
pojmovanjem je tudi spreminjanje ZUP v smislu odprave administrativnih ovir (OAO). ZUP
pomeni tudi orodje modernizacije (partnerske) države. Upravni organ naj bi bil s stranko
partner in naj bi posloval s stranko, dokler njen interes ne posega v pravice drugih ter javno
korist, po načelu usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev. Upravni postopek je tako prvina
dobrega vladanja (good governance) kot koncepta strateškega javnega upravljanja vseh
akterjev v družbi. Modernizacija slovenskega splošnega upravnega postopka tako sledi
razvojnemu bistvu upravnega postopka, tej ideji pa zakonodajalec sledi, ko prenaša breme
pridobivanja podatkov s strank na upravne organe, uvaja upravno overitev, stremi k večji
učinkovitosti postopka z delno odpravo krajevne pristojnosti in prenosom izvršb odločb
nosilcev javnih pooblastil na njih same, dodaja možnosti in hkrati odvzema proti uveljavljanja
pravnih koristi stranskih udeležencev, uvaja sodobne načine komunikacije in se preusmerja
od izključno arbitrarnega odločanja k servisu in svetovanju (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 8).
Pri upravnem postopku kot poslovnem procesu je eden izmed ciljev modernizacije javne
uprave v Sloveniji, ki ga vlada zasleduje z mnogimi projekti, predvsem usmerjenost javne
uprave k uporabniku. Usmerjenost k uporabniku tako terja izboljševanje kakovosti in
dostopnosti informacij o upravnih storitvah, poenostavljanje postopkov pridobivanja upravnih
storitev in izboljševanje dostopnosti teh storitev nasploh. Veljavni zakon vsebuje nekatere
pomembne rešitve, ki pomenijo približevanje uprave k njenim uporabnikom (Štriker, 2011,
str. 8).
Ugotovimo lahko, da Štriker, Jerovšek in Kovač enako ugotavljajo, da je upravni postopek ne
le eden izmed zakonsko urejenih predpisov, temveč tudi najpomembnejši poslovni proces.
Kot navedeno zgoraj se ZUP v tem smislu novelira ravno zato, da bi se zagotovila
racionalnost dela. Prav tako je pri tem pomembna modernizacija javne uprave v Sloveniji.
Strinjam se s Štrikerjem, ki navaja, da sama usmerjenost k uporabniku terja izboljševanje
kakovosti, po mojem mnenju pa pomeni tudi bistven napredek za samo javno upravo in ne
samo izboljšave za uporabnike njenih storitev.
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2.1.4

UPRAVNO ODLOČANJE, UČINKOVITOST IN KAZALNIKI

Pri posodabljanju splošnega upravnega postopka ni zadosti skrbeti za normativne
spremembe, temveč glede na nedoslednosti v praksi najprej za pravilno implementacijo.
Slednje pa naj bi zagotovili prek stalnega usposabljanja in učinkovitega (notranjega in
sodnega) nadzora. Upravni postopek je tako opredeljen z več temeljnimi izhodišči (Jerovšek
in Kovač, 2010, str. 8):
•
•
•
•

ustavno podprt garant proti zlorabi nadrejenih oblastnih subjektov v razmerju do
posamezne fizične ali pravne osebe,
orodje zagotavljanja varstva javne koristi po veljavnih predpisih,
eden temeljnih poslovnih procesov v javni upravi in tako predmet modernizacije,
ključni del instrumentalne ravni javnega upravljanja, ki prek regulatorne povratne
zanke oblikovalcem javnih politik daje podstat tudi za institucionalno javno
upravljanje.

Upravni postopki so v svojem jedru opredeljeni s temeljnimi načeli splošnega upravnega
postopka oziroma ZUP, ki velja v vseh upravnih in tudi drugih zadevah. Poleg njih poznamo
tudi posebna načela, ki se nanašajo na dele postopka oziroma ZUP, ki velja v vseh upravnih
in tudi drugih zadevah. Področni zakoni pa za določene posebne upravne postopke ali njihove
skupine določajo večkrat še dodatna postopkovna načela, ki veljajo v teh zadevah poleg načel
ZUP. Devet temeljnih načel po ZUP predstavlja minimalne procesne standarde, ki morajo biti
zagotovljeni stranki v vsakem postopku. Temeljna načela so: načelo zakonitosti, načelo
varstva pravic strank in varstva javnih koristi, načelo materialne resnice, načelo zaslišanja
stranke, načelo proste presoje dokazov, načelo dolžnosti stranke govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do pritožbe in načelo
ekonomičnosti postopka (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 63).
Prav načelo ekonomičnosti postopka pa je z vidika upravnega postopka izredno pomembno,
saj vsebuje troje podnačel (po Jerovšek in Kovač, 2010, str. 65):
•
•
•

načelo hitrosti postopka, ki se doseže z zavrnitvijo izvajanja tistih dejanj, ki za
ugotovitev dejanskega stanja niso bistvena;
načelo varčnosti, ki zahteva, da se vodi postopek s čim manjšimi stroški ter s čim
manjšo zamudo za stranke, druge udeležence v postopku in za organ;
načelo učinkovitosti, ki zahteva, da se preskrbi vse, kar je potrebno za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja in za zavarovanje pravic strank ter javnih koristi.

Pri tem je treba poudariti, da načelo ekonomičnosti ne sme nikoli in v nobenem primeru iti v
škodo načela zakonitosti, načela materialne resnice ali načela zaslišanja stranke. Načelo
ekonomičnosti postopka pomeni dolžnost upravnega organa, da med več možnimi načini dela
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uporabi tistega, ki je hitrejši in povzroča manjše stroške, manjšo zamudo časa za udeležence,
obenem pa navedeno ne sme iti nikoli v škodo materialne resnice ali načela zaslišanja stranke
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 63).
Pri samem upravnem odločanju in učinkovitosti le tega pa so pomembni kazalniki, s pomočjo
katerih ugotovimo, koliko je sam postopek učinkovit. V procesu planiranja je tako potrebno
določiti ustrezne kazalnike, kajti brez dobro opredeljenega poslanstva, vizije, ciljev in
pristopov ni mogoče vzpostaviti uspešnega sistema merjenja s pravimi kazalniki učinkovitosti
in uspešnosti. Pri tem morajo kazalniki meriti stopnjo doseganja zastavljenih ciljev ter
učinkovitost pristopov, ki omogočajo doseganje ciljev (Tomaževič, 2010, str. 90).
Tako je potrebno uvesti merjenje in delovanje na ravni posameznega zaposlenega v smislu
obsega kot tudi kakovosti opravljenega dela v enoti časa. Pri tem je potrebno opredeliti
posamezne pristope in rezultate teh pristopov ob upoštevanju dejstva, da so stranke tako
zunanje kot notranje, nato pa lahko na tej osnovi ugotavljamo učinkovitost in uspešnost
posamezne organizacijske enote, cele organizacije in celotnega sistema državne/javne uprave
(Tomaževič, 2010, str. 91).
Kazalnike lahko ločimo na (po Tomaževič, 2010, str. 94):
•
•
•

finančne (prihodki, dobiček, stroški) in nefinančne (količina, število zaposlenih, ure
delovanja),
notranje (nanašajo se na poslovanje znotraj združbe oz. njenih delov) in zunanje
(pridobljeni na podlagi mnenj/zadovoljstva drugih udeležencev, npr. strank),
kvantitativne (npr. število napak, število reklamacij, ali pritožb, čas trajanja, čas
čakanja, delež neustreznih enot, število podanih predlogov, število izboljšav ipd.) in
kvalitativne (subjektivni, na podlagi primerjave med dejansko in pričakovano
kakovostjo – primeri merjenja zadovoljstva strank z obnašanjem izvajalca storitev
(npr. prijaznost, komunikativnost, prilagodljivost), primeri merjenja zadovoljstva
strank s strokovnostjo izvajalca storitev (npr. strokovnost, popolnost, zanesljivost),
primeri merjenja dogajanj v okolju (npr. hrup, vonj, čistoča)).

Predpostavko kazalnikov, ki jih zgoraj navaja avtorica Tomaževič za doseganje bolj učinkovite
javne uprave, lahko najdemo v ZUP. Med kvantitativnimi kazalniki so navedene pritožbe, ki
imajo zasnovo v 13. členu ZUP, saj zakon navaja, da ima stranka zoper odločbo, izdano na
prvi stopnji, pravico pritožbe, in da je samo z zakonom mogoče predpisati, da v posameznih
upravnih zadevah ni dovoljena pritožba. Kvantitativne dejavnike lahko povežemo tudi s 14.
členom ZUP, ki navaja, da mora biti upravni postopek voden ekonomično, saj združuje načelo
hitrosti, varčnosti in učinkovitosti. Postopek se mora torej voditi s čim manjšimi stroški ter
manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku ter za organ. Prav tako se mora
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narediti vse, da se ugotovi pravilno dejansko stanje in se zavarujejo pravice strank. Navedeno
lahko povežemo tudi z zgoraj navedenimi finančnimi kazalniki. O stroških postopka je v ZUP
določeno od 113. do 124. člena. Med kvalitativnimi kazalniki avtorica zgoraj navaja tudi
strokovnost izvajalca storitev, temelj le-tega lahko najdemo v 6. členu ZUP, saj je osnovna
predpostavka za strokovnost izvajanja načelo zakonitosti. Namreč, če organ pri svojem delu
ne upošteva načela zakonitosti, o strokovnosti pri tem sploh ne moremo govoriti. Poudariti pa
velja, da navedeni kazalniki po Tomaževič pridejo v poštev bolj pri tistih postopkih v javni
upravi, kjer organ deluje pretežno kot oblastna institucija (npr. pritožba je bolj pomembna od
stroškov).
Uvajanje odličnosti v javno upravo tako zahteva tudi merjenja in vrednotenja, zato je
potrebno vzpostaviti javne in transparentne kazalnike uspešnosti. Del teh kazalnikov so
kazalniki iz poslovanja, ki vsebujejo tudi stroške kakovosti – stroške preventive, stroške
ocenjevanja in preverjanja kakovosti ter tudi stroške zaradi slabe kakovosti. Merjenje
stroškov kakovosti tako samo po sebi ne dviguje ravni kakovosti, lahko pa pomaga vodstvu,
da dojame, kateri so tisti bistveni problemi, pri tem pa sprejme korektivne ukrepe in meri
napredek. Merjenju stroškov pa mora tako slediti učinkovito izboljšanje procesov, da se
zmanjšajo napake (Nemec, 2001, str. 69).
V magistrskem delu so v povezavi z učinkovitostjo malih upravnih enot obravnavani štirje
kazalniki. Slednjih je kar nekaj, izbrani kazalniki pa so trajanje postopkov, delež pritožb na
drugostopenjski organ, ankete zadovoljstva strank ter izsledki upravne inšpekcije oz. njen
nadzor. Navedeni kazalniki so izbrani iz razloga, ker se med seboj kombinirajo, kar pomeni,
da en del kazalnikov zajema objektivni vidik (tudi »hard« pravo, tj. pritožbe in število
zaostankov), drugi pa subjektivni vidik (tudi »soft« pravo, tj. zadovoljstvo strank in izsledki
upravne inšpekcije). V sklopu kazalnika trajanja postopkov je iz upravne statistike mišljeno
delež zaostankov. Slednji je zelo pomemben kazalnik učinkovitosti organa, saj visoko število
zaostankov in prenos zadev v naslednje poročevalsko obdobje vsekakor kaže na določeno
stopnjo neučinkovitosti organa. Drugi izbrani kazalnik, tj. delež pritožb na drugostopenjski
organ, je prav tako kazalnik učinkovitosti organa. Kot navaja Gruden (2011) je pravica do
pritožbe zelo pomembna procesna pravica stranke, kjer gre za uresničevanje vsebine
zakonskega načela varstva pravic strank. Ugotavlja tudi, da imajo zaposleni v upravnih
enotah moč vplivati na zakonitost, na pravilnost upravnih odločitev, ki jih v okviru opravljanja
zaupanih pooblastil izvajajo, prav tako tudi na število nezakonitih, nepravilnih odločitev, torej
odločitev, ki so bile v pritožbenih postopkih razveljavljene (odpravljene ali vrnjene v ponovno
odločanje) bodisi zaradi kršenja določb materialne zakonodaje bodisi zaradi kršenja vsebine
institutov ZUP. Pri navedenem kazalniku pa je potrebno proučiti tudi, ali so bile pritožbe
utemeljene oz., kako je odločil drugostopenjski organ. Navedeno namreč pomeni, da lahko
število pritožb na drugostopenjski organ iz upravne statistike deluje zavajajoče. V primeru, da
drugostopenjski organ pri obravnavi pritožbe potrdi odločitev prvostopenjskega organa, to
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kaže na pravilno in nenazadnje zakonito odločitev prvostopenjskega organa, kar le potrdi
njegovo učinkovitost. Oba navedena kazalnika sta torej temeljni del upravne statistike. Prav
tako je pri tem bistveno poudariti, da morajo upravne enote (in drugi organi državne uprave,
ki v upravnih postopkih odločajo na prvi stopnji) skladno z določili Pravilnika o vodenju
evidence o upravnem postopku, o reševanju upravnih zadev voditi evidenco, iz katere se
lahko kadarkoli črpajo in zagotavljajo vsi podatki (o vloženih zahtevah, nerešenih zadevah,
času reševanja, vloženih pritožbah in drugo).
Drugi del izbranih del kazalnikov, ki predstavlja na nek način subjektivni del, pa so torej
ankete zadovoljstva strank ter izsledki upravne inšpekcije. Kar zadeva kazalnik zadovoljstvo
strank, je potrebno poudariti, da se nezadovoljstvo javnosti z delovanjem uprave in povečana
pričakovanja glede kakovosti storitev kažejo kot pritisk na politične stranke in vlado, vlada pa
tako z obvezujočimi standardi usmerja upravne organe k uporabniku z uvajanjem inovativnih
rešitev in povečevanjem zadovoljstva strank. Zadovoljstvo strank oz. uporabnikov je odvisno
od številnih elementov storitve, med katerimi so pomembne predvsem informacije o upravnih
storitvah ter prostorska in časovna dostopnost, enostavnost naročila, postopka in plačila, tako
tudi osebni stik, strokovnost, urejenost uslužbenca, urejenost poslovnih prostorov,
zanesljivost ter odzivnost na kritike, pohvale, pripombe in na predloge (Kren, 2004, str. 60).
Anželj (2004, str. 202) ugotavlja, da je pri zadovoljstvu uporabnikov pomembna tudi
zanesljivost, to je sposobnost »držati besedo«, kar pomeni opraviti storitev v predpisanem
oziroma obljubljenem roku. V tej točki se namreč usmerjenost k uporabniku povezuje tudi z
načelom predvidljivosti in pravne varnosti. Uprava je namreč zanesljiva, če lahko državljan
predvidi, kako bo ravnala in kako bo reagirala na njegova ravnanja. Sicer pa je bila
metodologija testiranja zadovoljstva strank in zaposlenih v upravnih enotah razvita leta 2000
pod okriljem Odbora za kakovost Urada za organizacijo in razvoj uprave Ministrstva za
notranje zadeve. Metodologija za testiranje zadovoljstva strank je namenjena merjenju in
ugotavljanju razkoraka med pričakovano in dejansko zaznavo kakovosti storitve z vidika
strank. Pri tem pa je pomembno omeniti, da se za upravne enote testirajo naslednje
sestavine kakovosti: urejenost prostorov, opreme in okolja; dostopnost in razumljivost
potrebnih informacij; hitrost reševanja zadev; reševanje zadeve na enem mestu; znanje
zaposlenih, ki izvajajo storitve; zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah; izvajanje storitev v
skladu z obljubami, pravočasnost izvajanja storitev, zaposleni se individualno zavzemajo za
stranko; pripravljenost pomagati uporabniku. Namen testiranja zadovoljstva strank upravnih
enot je predvsem pridobiti potrebne informacije, kar pomeni osnovo za opredelitev in izvedbo
ukrepov za boljšo kakovost storitev. Pri tem je vprašalnik sestavljen tako, da anketiranca
najprej povpraša po njegovih pričakovanjih glede storitve ter nato po tem, kakšno je bilo
dejansko stanje pri izvedbi te storitve, ki pa jo z ustreznim metodološkim pristopom
objektivizirano in s 95-odstotno verjetnostjo apliciramo na celotno populacijo posamezne
upravne enote. Tako je torej ob enotni metodologiji možno primerjati istovrstne organizacije
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državne uprave glede zadovoljstva njihovih strank ter spremljati gibanje zadovoljstva strank v
času (Žurga, 2002, str. 31).
Ankete zadovoljstva strank so upravne enote začele izvajati v letu 2005. Pomembno pri
izvajanju je predvsem to, da se zbere podatke in na osnovi le-teh izboljša splošna
učinkovitost storitev na upravnih enotah. V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (17. člen
Uredbe o upravnem poslovanju) so organi državne uprave dolžni najmanj enkrat letno
ugotavljati zadovoljstvo strank (Kustec Lipicer in Kovač, 2008, str. 24).
V javni upravi je merjenje rezultatov oteženo zaradi storitvene dejavnosti, dolgoročnih ciljev,
katerih ne-/izpolnitev se bo pokazala v nedoločenem času, neznanega razmerja med inputom
in outputom ter nemerljivih rezultatov zaradi nedorečenosti, kaj outputi in outcomi so (Kovač,
2002, str. 469).
Kar pa zadeva kazalnik prijav pri upravni inšpekciji oz. rezultat nadzora upravne inšpekcije je
potrebno poudariti, da ima ZUP posebno poglavje, ki obravnava nadzor nad izvajanjem
Zakona o splošnem upravnem postopku in posebnim upravnim postopkom. Tako je v 307.
členu ZUP zapisano, da nadzor nad izvajanjem tega zakona, drugih zakonov in podzakonskih
predpisov, ki urejajo upravne postopke, opravlja upravna inšpekcija. Pooblastila upravne
inšpekcije pri opravljanju nadzora ureja Zakon o državni upravi, inšpektor o opravljenem
nadzoru izda zapisnik. Če pri tem ugotovi nepravilnosti, predlaga predstojniku, da v
določenem roku odpravi nepravilnosti oziroma izvede ustrezne ukrepe. Predstojnik lahko nato
zoper zapisnik ugovarja v osmih dneh od vročitve zapisnika. O ugovoru nato odloči minister,
pristojen za upravo, s sklepom, zoper katerega ni upravnega spora. O samem izvajanju
nadzora nad ZUP vsebuje določbe tudi Zakon o državni upravi. Ta v 73. členu določa, da
ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih in pri nosilcih javnih pooblastil
nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah,
poslovanju z dokumentarnim gradivom, kakovosti poslovanja in poslovanju s strankami,
nadzorstvo pa opravljajo uradne osebe, ki jih zato pooblasti minister, pristojen za upravo.
Tako je v obravnavanem času določeno tudi, da ima upravni inšpektor pravico do vstopa v
prostore upravnega organa oz. nosilca javnega pooblastila ter pravico do vpogleda v
dokumentacijo. Prav tako mora upravni organ zagotoviti upravnemu inšpektorju ustrezne
razmere za delo in vse potrebne informacije (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 460).
Upravna inšpekcija je torej inšpekcija, ki nadzira delovanje uprave same. To pomeni, da
nadzira, ali organi javne uprave delujejo v skladu s predpisi, natančneje, ali rešujejo upravne
zadeve v predpisanih rokih in ali javni uslužbenci, ki odločajo v upravnih zadevah, izpolnjujejo
pogoje glede strokovne izobrazbe in ali spoštujejo predpise o pisarniškem poslovanju.
Upravni inšpektor je torej lahko oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo pravne ali upravne
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smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta pri reševanju upravnih zadev
(Virant, 2004, str. 73).
Dejstvo je torej, da uspešno vodenje neke organizacije zahteva dobro poznavanje in
primerno uporabljanje obstoječih virov ter pogojev v kombinaciji z iskanjem novih poti,
znanja in izkušenj. Evropski model odličnosti EFQM sodi med celovita orodja managementa.
Pri slednjem je organizacija namreč analizirana na vseh področjih svojega delovanja, pri tem
pa upošteva cilje (rezultate) in vire (dejavnike). Tako gre v bistvu pri doseganju trajne
odličnosti za vzročno posledično povezavo med pristopi, ki jih organizacija uporablja za
doseganje postavljenih ciljev ter dejansko doseženimi rezultati. V evropskem javnem sektorju
se od leta 1998 uporablja tudi poenostavljena prilagojena različica CAF (Common Assessment
Framework), v ZDA pa se npr. uporablja »Okvir za doseganje odličnosti« v okviru ameriške
nagrade za kakovost MBNQA.
Model CAF je torej poenostavljena različica modela odličnosti EFQM, ki upošteva posebnosti v
javnem sektorju. Te posebnosti so npr. vpliv javne politike na strokovno delo, usmerjenost k
strankam, nefinančni rezultati. Zaradi notranjega ocenjevanja CAF ne povzroča stroškov dela
zunanjih svetovalcev in certifikacije.

2.2 MODEL CAF KOT PRIMER MODELOV ODLIČNOSTI
Vsako izboljševanje organizacije terja najprej dobro poznavanje obstoječega. Slednje zahteva
merjenje in nadzorovanje delovanja procesov v organizaciji. Merjenje rezultatov organizacije
je izredno pomembno tudi iz naslednjih razlogov (po Žurga, 2007, str. 32):
•
•
•
•
•
•

če ne merimo rezultatov, ne moremo razlikovati uspeha od neuspeha;
če ne znamo prepoznati dosežkov, jih ne moremo nagrajevati;
če ne zmoremo nagrajevati dosežkov, potem verjetno nagrajujemo neuspehe oziroma
slabo delo;
če ne znamo prepoznati dosežkov, se iz njih ne moremo učiti;
če ne znamo prepoznati slabega dela, ga ne moremo popraviti;
če znamo rezultate prikazati, lažje dosegamo podporo javnosti.

Z uvajanjem rezultatov in udejanjem različnih modelov kakovosti se presega dosedanjo togo
organizacijo in poslovni pristop v javni upravi, pri tem pa uvajanje novosti omogoča številne
možnosti sodobnega poslovanja. S proučevanjem smotra uvedenega sistema, se da ugotoviti,
da je sistem lahko kot vzvod, razlog in pogoj za uspešno poslovanje in delovanje javne
uprave na prvi stopnji, pri čemer pa model CAF predstavlja prvi korak k poslovni odličnosti. Z
udejanjanjem sistema kakovosti, je tako mogoče doseči zavidljiv, nadzorovan in pregleden
sistem poslovanja, ki je primerljiv s sodobnimi evropskimi upravnimi sistemi (Ficko, 2005, str.
150).
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Model Common Asessment Framework – CAF je standard za ugotavljanje kakovosti, ki so ga
na osnovi Evropskega modela poslovne odličnosti in drugih shem kakovosti, zlasti nagrade
Visoke šole za upravo v Speyerju, razvili v Evropski uniji z upoštevanjem specifik uprave. V
primerjavi z modelom poslovne odličnosti CAF predstavlja začetno stopnjo k odličnosti
(Kovač, 2002, str. 47).
Poleg tega je model zasnovan na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije,
državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z
načrtovanjem, zaposlenimi, s partnerstvi, z viri in s procesi. Tako obravnava organizacijo z
različnih vidikov hkrati, to pomeni celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije.
Namenjen je za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporaben je za organizacije v javnem
sektorju na nacionalni/zvezni, regionalni in lokalni ravni. Prav tako ga je mogoče uporabljati v
različnih situacijah, npr. kot del sistematičnega programa reforme ali kot podlago za
izboljševanje v posameznih javnih storitvenih organizacijah (MJU, 2007, str. 6–10).
Pri samoocenjevanju po modelu CAF, organizacije oz. – v obravnavanem primeru skozi
celotno magistrsko delo – organi državne uprave, pridejo do novih spoznanj in zaključkov,
med drugim tudi kar zadeva učinkovitost upravnega odločanja pri njihovem delu. Merila CAF
lahko povežemo z določbami ZUP v smislu upravnega odločanja. Boljše kot organi poslujejo,
boljša je upravna statistika, ki ima temelj v določbah ZUP, saj gre tu za število rešenih zadev,
čas reševanja pritožb, delež pritožb na drugostopenjski organ, pregled upravne inšpekcije.
Model CAF je v bistvu eden izmed primerov notranjega vrednotenja organizacije.
Prevladujoče lastnosti notranjega vrednotenja so: ključna odgovornost notranjega
vrednotenja je v rokah organizacije same, vsebine notranjega vrednotenja opredelijo
menedžerji, zaposleni in uporabniki storitev notranjega vrednotenja, poleg tega pa je
evalvator, ki izvaja vrednotenje, tudi sam zaposlen v organizaciji, ki jo vrednoti. Namen
notranjega vrednotenja je zgrajen na potrebi po tem, da organizacija lastno delo in dosežke
ovrednoti in da evalvacijsko študijo izvedejo strokovnjaki, ki so zaposleni v instituciji, ki je
zadolžena za izvajanje vrednotenih vsebin javne politike. Med največjimi prednostmi
notranjega vrednotenja se izpostavlja pozitiven odnos zaposlenih do vrednotenja, saj pobuda
in izvajalci vrednotenja prihajajo iz istega organizacijskega okolja, evalvatorji pa zelo
podrobno poznajo vsebine ter značilnosti dela in zaposlenih (Kustec Lipicer, 2009, str. 86).
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Model CAF ima štiri glavne cilje (po MJU, 2007, str. 7):
1. V javno upravo uvajati načela celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) in jo z
uporabo ter razumevanjem samoocenjevanja postopoma voditi od sedanjega
zaporedja aktivnosti načrtuj – izvedi do popolnega kroga PDCA (načrtuj – izvedi –
preveri – ukrepaj).
2. Omogočiti javnim organizacijam, da se same ocenijo in sprejmejo ukrepe za
izboljšanje.
3. Delovati premostitveno med različnimi modeli, ki se uporabljajo pri obvladovanju
kakovosti.
4. Omogočiti primerjalno učenje med organizacijami v javnem sektorju.
Zgradba modela z devetimi polji opredeljuje glavne vidike, ki jih moramo upoštevati v vsaki
analizi organizacije. Merila od 1 do 5 obravnavajo značilnosti dejavnikov organizacije, ki
določajo, kaj organizacija dela in kako se loti svojih nalog, da bi dosegla želene rezultate. V
merilih od 6 do 9 so rezultati, doseženi na področju državljanov/odjemalcev, zaposlenih in
družbe ter ključni rezultati delovanja merijo z merili dojemanja, ovrednotijo pa se tudi
notranji kazalniki. Vsako merilo se naprej razčleni v podmerila, tako so torej z 28 podmerili
opredeljeni glavni elementi, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju organizacij, ponazorjeni
pa so s primeri, ki bolj podrobno razlagajo vsebino podmeril in predlagajo možna področja
obravnave z namenom raziskati, kako uprava odgovarja na zahteve, izražene v podmerilih
(MJU, 2007, str. 8).
Slika 1: Zgradba modela CAF

Vir: Žurga (2013)
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Orodje CAF je torej preprosto orodje, ki ga lahko opišemo s tremi fazami, znotraj katerih je
deset posameznih korakov. Prva faza je faza začetka procesa CAF v neki organizaciji. Znotraj
te faze sta dva koraka, in sicer načrtovanje, izvedba modela v organizaciji ter komuniciranje o
samoocenjevanju. Druga faza je faza procesa samoocenjevanja. Znotraj te faze so štirje
koraki, in sicer ustanovitev samoocenjevalne skupine, organiziranje uvajanja, postopek
samoocenitve ter izdelava poročila o rezultatih samoocenitve. Tretja faza je faza oblikovanja
akcijskega načrta za v prihodnje. Tukaj so štirje koraki, in sicer izdelava akcijskega načrta na
podlagi poročila o rezultatih samoocenitve, debata o izvedbi akcijskega plana, implementacija
akcijskega načrta ter načrtovanje naslednjega samoocenjevanja (Thijs in Staes, 2010, str. 9).
Nedvomno je model CAF izredno dobro zasnovan, saj se lahko zgodi, da bo organ pri
samoocenjevanju opozorjen na določene pomanjkljivosti, za katere se sploh ne zaveda, da
lahko obstajajo oziroma prinašajo problem. Na drugi strani pa je mogoče problem modela
CAF v tem, da je bil na začetku zasnovan za rabo v zasebnem sektorju, kjer je osnovni
namen ustvarjanje dobička in tako lahko merila za samoocenjevanju stremijo k drugačnim
ciljem, kot jih ima neka organizacija v javnem sektorju. Pojavlja se tudi vprašanje, ali je
model CAF primarno evalvacijski model ali pa organizacijski. Poleg naštetega, bi ocenjevalna
lestvica pri modelu morala poskusiti v še večji meri izključevati delček subjektivnosti za
dosego večje objektivnosti rezultatov.
2.2.1

ZGODOVINA MODELA

Večina modelov odličnosti je bila na začetku razvita za organizacije v zasebnem sektorju. Šele
nato so bili modeli preneseni in vpeljani tudi v javni sektor. V Evropi so se modeli odličnosti
začeli pojavljati nekje od leta 1999, ko sta nastala Evropski model odličnosti in Speyerjeva
nagrada odličnosti za nemško govoreče dežele (Dragan in Stanca, 2011, str. 33).
Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju je rezultat sodelovanja ministrov,
pristojnih za javno upravo v državah članicah EU. Pod okriljem posebne delovne skupine
Innovative Public Services Group (IPSG), delovne skupine nacionalnih izvedencev, ki so jo
ustanovili generalni direktorji, ga skupaj razvijajo, da bi spodbudili izmenjavo in sodelovanje
pri inovativnih načinih posodabljanja uprave in zagotavljanju javnih storitev v državah
članicah EU (MJU, 2007, str. 10).
Model CAF je bil razvit za uporabo na vseh področjih javnega sektorja. Poleg tega je bil
predviden za uporabo v številnih kontekstih, in sicer kot npr. del sistematičnega programa
reform ali kot podlaga za prizadevanje k izboljševanju organizacij (Polet, 2004, str. 58).
Model je bil razvit v letih 1998–2000, v času predsedstva Avstrije, Nemčije, Finske in
Portugalske ter v sodelovanju s predstavniki Evropske komisije. Za zgodovino razvoja modela
je bila ključna konferenca o dobrih praksah v upravah držav Evropske unije, ki je bila maja
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2000 v Lizboni. V tem kontekstu so se kasneje v EU odločili za pilotsko testiranje CAF-a (v
sedmih različnih organizacijah in treh državah) in tako je bila v letu 2000 sprejeta prva
različica vprašalnikov CAF, vendar je bila nato zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi
vprašalnikov, na drugi konferenci o kakovosti v Copenhagnu oktobra 2002, predstavljena
druga verzija CAF-a (Kovač, 2002, str. 47).
V spodnji tabeli so navedene aktivnosti oz. dogodki, ki so bili ključnega pomena za sam
razvoj modela CAF v letih od leta 1998 pa vse do leta 2013.
Tabela 2: Pregled dogodkov CAF-a po posameznih letih

Leto

Aktivnost

1998

Sporazum o sestavi modela znotraj EUPAN (European Public Administration
Network)

2000
2001

Prva konferenca CAF na Portugalskem
Oblikovanje evropskega CAF-raziskovalnega centra v Maastrichtu (European CAF
Resource Center at EIPA)
Pregled modela CAF 2002 na drugi konferenci na Danskem
Prvi zbor CAF-uporabnikov v Italiji in prva študija o uporabi CAF-modela
Tretja konferenca CAF na Nizozemskem
Drugi zbor CAF-uporabnikov v Luksemburgu in druga študija o uporabi CAF-modela
Četrta konferenca CAF na Finskem in izid publikacije »CAF Works«
Tretji zbor CAF-uporabnikov na Portugalskem
Peta konferenca CAF v Franciji
Predstavitev povratnih informacij
Četrti zbor CAF-uporabnikov v Romuniji, proslava ob 2000 CAF-uporabnikih
Študija o uporabi CAF v letu 2011, predlogi za izboljšanje v Varšavi, oktober 2011
Peti zbor uporabnikov v Oslu, september 2012
Nova CAF-verzija

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Vir: prirejeno po Staes, Thijs, Stoffels in Heidler (2010)

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je prva konferenca CAF odvijala na Portugalskem,
nato pa se je po oblikovanju modela v Maastrichtu leta 2001 odvila še druga konferenca na
Danskem. Sledile so tretja, četrta in peta konferenca v letih 2004, 2006 in 2008, v lanskem
letu še peti zbor v Oslu, z letošnjim letom 2013 pa predstavitev nove CAF-verzije.
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2.2.2 ANALIZA MERIL IN METODOLOGIJE RAZLIČIC MODELA CAF 2002, 2006 IN
2013
Kar zadeva nastanek in nato razvijanje modela CAF, je potrebno poudariti, da je bila pilotna
različica predstavljena maja 2000, prva dopolnjena različica pa je bila objavljena leta 2002.
Na podlagi sklepa generalnih direktorjev, ki so pristojni za javno upravo, je bil nato pri
Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu ustanovljen Center za vire CAF. V
strateškem poročilu je inštitut EIPA tako navedel, na kakšen način želi igrati vlogo
Evropskega centra za vire CAF in kakšni so v tem pogledu njegovi cilji. Skupaj z mrežo
nacionalnih dopisnikov CAF, katerim sta pomagala Evropski sklad za upravljanje kakovosti
(EFQM) in Univerza Speyer, je tako Center za vire CAF poučeval več načinov izvajanja modela
in tudi ovrednotil njegovo uporabo. Približno 900 organizacij evropskih javnih uprav je v letih
2000–2005 uporabljalo model CAF, da bi izboljšalo delovanje svojih organizacij. Pomembno je
omeniti tudi, da veliko zanimanje za uporabo tega orodja obstaja tudi zunaj Evrope (Kitajska,
Srednji Vzhod, Dominikanska republika, Brazilija). Na prvem in drugem evropskem srečanju
uporabnikov modela CAF v Rimu leta 2003 in v Luksemburgu leta 2005 se je srečalo več
kakor 3000 uporabnikov modela CAF (MJU, 2007, str. 6).
CAF 2002 in 2006
Trenutno so izšle že tri uradne verzije CAF-modela. V prilogah (Priloga 1, Priloga 2) so
natančno navedeni rezultati in dejavniki po obeh verzijah. Večjih razlik med navedenima
modeloma sicer ni. V skladu z lizbonsko strategijo je v novejši različici večji poudarek na
posodabljanju in inovaciji. Posodabljanje je nedvoumno nakazano v merilih o voditeljstvu in
strategiji, medtem ko je potreba po nenehnem inoviranju procesov predstavljena v petem
merilu. Sicer pa je bila različica modela CAF 2006 uradno predstavljena na četrti evropski
konferenci o kakovosti na Finskem v septembru 2006. Zanimanje za model CAF je naraslo in
tako se je tudi uporaba CAF razširila po vsej Evropi. Iz tega razloga so bili dejavniki in
rezultati še bolj razviti ter poglobljeni. V ta namen je bila izdana tudi nova publikacija
imenovana »CAF deluje«, katere cilj je seznaniti uporabnike z dobrimi stranmi
samoocenjevanja po modelu CAF, širiti CAF kot orodje za upravljanje kakovosti na celotnem
področju organizacij javnega sektorja v Evropi ter razvijati medsebojno razumevanje s
pomočjo izmenjave izkušenj s strani CAF-uporabnikov (Polet, 2004, str. 58).
Merila v verziji iz leta 2006 od 1 do 5 obravnavajo značilnosti dejavnikov in organizacije, ki
določajo, kaj organizacija dela in kako se loti svojih nalog, da bi dosegla želene rezultate. Pri
prvem merilu za dejavnike (tj. Voditeljstvo) je pomembno, da se vodje organizacije zavedajo,
da lahko s svojim vedenjem pomagajo ustvariti jasen in enoten namen ter okolje v katerem
delujejo. Vodje usmerjajo organizacijo, razvijajo poslanstvo, vizijo, vrednote, ki so potrebni za
dolgoročni uspeh organizacije, motivirajo in podpirajo zaposlene v organizaciji z dajanjem
zgleda. Pri drugem merilu (tj. Strategija in načrtovanje) je predvsem pomemben način, kako
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organizacija učinkovito usklajuje med seboj povezane dejavnosti, pri tem pa mora
prepoznavati pomembne dejavnike za uspeh in postavljati cilje. Organizacije morajo stalno in
kritično spremljati izvajanje svoje strategije ter načrtovanje in po potrebi posodabljati ter
prilagajati. Pri tretjem merilu (tj. Zaposleni) je pomembno zavedanje, da so zaposleni
organizacija in so največji kapital organizacije. Pri tem je pomemben način, kako zaposleni
medsebojno sodelujejo in obvladujejo razpoložljive vire, spoštovanje, dialog in pooblaščanje
so bistvenega pomena. Tretje merilo tako ocenjuje, ali so strateški cilji organizacije usklajeni
z njenimi kadrovskimi viri ali so ustrezno identificirani ter razviti. Pri četrtem merilu (tj.
Partnerstva in viri) je pomembno, kako organizacija načrtuje in upravlja svoja ključna
partnerstva, predvsem z odjemalci/državljani v podporo svojemu načrtovanju in strategiji.
Javne organizacije morajo vzdrževati odnose z drugimi organizacijami v javnem in zasebnem
sektorju, da bi dosegale svoje strateške cilje. Pri petem merilu (tj. Procesi) je pomembno,
kako organizacija ugotavlja, upravlja, izboljšuje in razvija svoje ključne procese v podporo
lastnemu načrtovanju in strategiji. Pri tem mora stalno prepoznavati, opisovati in
dokumentirati ključne procese, vključevati zaposlene in druge zunanje udeležene strani,
meriti in pregledovati uspešnosti. S šestim merilom (tj. Rezultati – državljani/odjemalci) se
ocenjevanje preusmeri od dejavnikov k rezultatom, s katerimi merimo zaznavanje: kaj
zaposleni, državljani/odjemalci in družba mislijo o organizaciji, poleg tega so tukaj tudi
notranji kazalniki delovanja o tem, kako dobro izpolnjujemo cilje, ki smo si jih zastavili.
Navedeno merilo je pomembno za organizacijo zaradi zavedanja, da ima z javnostjo
kompleksen odnos, in da merila zadovoljstva državljanov ponavadi temeljijo na področjih, ki
so jih kot pomembna prepoznale skupine odjemalcev, potrebna je tudi preučitev kazalnikov
meritev, ki kažejo splošno podobo organizacije (npr. število in obdelovalni čas pritožb, koliko
javnost zaupa v organizacijo, čas čakanja, čas izvedbe storitev itd.). Pri sedmem merilu (tj.
Rezultati – zaposleni) je pomembno, da organizacija obravnava zadovoljstvo vseh zaposlenih
v organizaciji. Ponavadi se uporabljajo ankete, lahko pa tudi dopolnilno orodje (npr. ciljne
skupine, razgovori po odhodu in ocene). Pri osmem merilu (tj. Rezultati – družba) pa so lahko
vključena dojemanja o pristopu in prispevku organizacije h kakovosti življenja in okolja. Pri
devetem merilu (tj. Ključni rezultati delovanja) pa je pomembno, da organizacija pretehta,
koliko so doseženi cilji v zvezi z zagotavljanjem storitev ali proizvodov in kakšna je stroškovna
učinkovitost.
Izbrana merila za raziskavo v magistrskem delu po CAF 2006 so prvo, peto in šesto merilo v
povezavi z izbranimi kazalniki upravne statistike, ki so podrobneje predstavljeni že v
prejšnjem poglavju, in sicer so to trajanje postopkov, delež pritožb na drugostopenjski organ,
ankete zadovoljstva strank ter pregled nadzora upravne inšpekcije. V nadaljevanju je
predstavljena tudi nova verzija modela CAF ter bistvene razlike med novim in predhodnim
modelom, točkovalne in ocenjevalne lestvice, poleg tega pa je prikazana povezava med merili
modela ter izbranimi kazalniki.
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CAF 2013
Med modeloma CAF 2006 in CAF 2013 ni nekih bistvenih razlik, so pa le-te opazne v nekaj
merilih in podmerilih. V Prilogi 3 so z rdečim tiskom natančneje prikazane bistvene razlike
med dejavniki in rezultati obeh verzij modela. CAF v obeh verzijah vsebuje še vedno 9 meril
in 28 podmeril, s tem, da so nekatera merila in podmerila preimenovana in preoblikovana.
Najbolj pomembne razlike, ki jih lahko opazimo, so (po EIPA, 2012, str. 1–4):
•

•

•

•
•
•

Nova verzija modela v močnejšo vlogo postavlja voditeljstvo, voditelji so namreč
odgovorni za uspešnost, postaviti morajo temelje za nenehne izboljšave, ki
zagotavljajo odprto kulturo, inovacije in učenje, poleg tega pa morajo voditelji
spodbujati pridobivanje povratnih informacij od zaposlenih.
Nova verzija modela v petem merilu poudarja koordinacijo in oglaševanje procesov
znotraj ter zunaj organizacije, koordinira se naj procese znotraj organizacije in tudi
zunaj le-te, ne sme se postaviti meja.
V novi verziji modela so procesi v petem merilu opredeljeni kot temeljni in se lahko
primerjajo s prvim merilom (tj. Voditeljstvo) ter drugim merilom (tj. Strategija in
načrtovanje), podporni merili pa sta tretje in četrto merilo.
V novi verziji modela je v šestem merilu večji poudarek na vključenosti državljanov
(kot npr. soocenjevalci).
V prejšnji verziji v merilih za rezultate (šesto, sedmo in osmo merilo) ni bilo vidnega
razlikovanja med rezultati in meritvami uspešnosti, v novi verziji je to jasno zapisano.
V osmem merilu nove verzije je zdaj jasno ilustrirano, da so pomembni rezultati
merjenja in meritve uspešnosti.

Sprememb med navedenima modeloma, kot je že navedeno, ni veliko, bodo pa verjetno
dolgoročno vplivale na še večjo učinkovitost organizacij, ki izvajajo samooceno po modelu.
Vsekakor je dobro, da nova verzija poudarja posodabljanje in inovacijo, poleg tega pa
nekatera merila razlaga bolj poglobljeno in bolj primerno današnjemu času. Boljše v novejši
različici modela je to, da bolj poudarja vedenje voditeljstva ter prav tako poudarja efektivno
obvladovanje odnosov s politiki in drugimi udeleženimi stranmi. Dober je tudi poudarek v
tretjem merilu, kjer ne samo, da se poudarja vključevanje zaposlenih, temveč se podpira tudi
njihovo dobro počutje. Poudarki v izboljšanem petem in šestem merilu kažejo na to, da se še
bolj poudarja koordinacija procesov v organizaciji z drugimi relevantnimi organizacijami ter
meritve zaznavanja in meritve uspešnosti. Poudarki pri prvem, petem in šestem merilu so
pomembni z vidika izbranih kazalnikov v magistrskem delu za izboljšanje učinkovitosti na
upravni enoti, kot organu, ki dosledno izvaja samooceno po modelu. Kazalnika trajanje
postopkov in delež pritožb na drugostopenjski organ sta neposredno povezana s prvim in
petim merilom, saj sta dobro voditeljstvo po prvem merilu ter stalno prepoznavanje, snovanje
in upravljanje organizacije po petem merilu bistvenega pomena za skrajšanje reševanja
34

zadev ter pravilno in zakonito odločanje ter zmanjšanje pritožb na drugostopenjski organ.
Prav tako je poudarek meritev zaznavanja in meritev uspešnosti v novejši verziji modela
pomemben za izbran kazalnik anket zadovoljstva strank, saj se zadovoljstvo strank vsekakor
izboljša, v kolikor se organizacija zaveda pomembnosti meritev šestega merila, prav tako
navedeno merilo ter prvo in peto merilo vplivajo na kazalnik pregleda nadzora upravne
inšpekcije, saj se z dobrim voditeljstvom, boljšim upravljanjem procesov in meritvami
zaznavanja ter uspešnosti vsekakor izboljša pregled upravne inšpekcije v smislu zmanjšanja
prijav in dejanskih pregledov.
TOČKOVALNE IN OCENJEVALNE LESTVICE CAF
Vsakemu merilu in podmerilu, ki so predstavljeni v zgornjih navedbah je nato potrebno pri
samoocenjevanju dodeliti točke. Ocenjevanje in dodeljevanje točk se je iz ene verzije CAF-a v
drugo malenkost spremenilo, vendar ne bistveno. Novost pri modelu CAF 2006 je na primer
ta, da omogoča dva načina točkovanja. Enostavno točkovanje je posodobljena različica
ocenjevalnih lestvic CAF 2002, medtem ko je podrobno točkovanje primerno za organizacije,
ki si želijo bolj podrobno poučiti analizo podmeril. Omogoča torej hkratno točkovanje za
vsako podmerilo vseh faz kroga načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj. Ta krog (PDCA) je tudi
temelj obeh načinov točkovanja, vendar je bila leta 2002 lestvica naravnana na 0–5, nova
lestvica pa je naravnana 0–100 (MJU, 2007, str. 33–38).
Dodeljevanje točk vsakemu podmerilu in merilu modela CAF ima štiri glavne cilje (po MJU,
2007, str. 34):
•
•
•

•

Zagotavljanje informacij in označevanje smeri, v katero naj potekajo dejavnosti za
izboljševanje.
Merjenje napredka organizacije, če izvaja ocenjevanje po modelu CAF redno vsako
leto ali vsaki dve leti, kar v skladu s številnimi pristopi kakovosti velja za dobro prakso.
Ugotavljanje dobrih praks, ki jih nakazuje veliko število točk za dejavnike in rezultate.
Veliko število točk pri rezultatih je ponavadi znak obstoja dobrih praks na področju
dejavnikov.
Pomagati najti učinkovite partnerje, od katerih se lahko organizacija uči (primerjava z
drugimi – kako primerjamo ter primerjalno učenje).

V Prilogi 4 je predstavljeno enostavno točkovanje po modelu CAF 2006, točke opredeljene v
različici CAF 2002 pa so predstavljene v stolpcu »raven 2002«. Prva tabela prikazuje
enostavno ocenjevalno lestvico za dejavnike, druga pa enostavno ocenjevalno lestvico za
rezultate.
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Poleg enostavnega točkovanja, pa lahko organizacije izberejo tudi podrobno točkovanje po
modelu CAF (Priloga 5), slednje je novost nove verzije modela CAF 2006 in je bližje realnosti.
V lestvici za dejavnike je tako večji poudarek na krogu načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj in
je razvoj lahko predstavljen kot spirala, kjer lahko na vsakem obratu kroga pride do
izboljševanja v vsaki fazi načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj. Ta način točkovanja torej
prinaša več informacij o področjih, kjer so izboljšave najbolj potrebne, poleg tega pa
organizaciji prikaže, če mora pospešiti trend ali se osredotočiti na dosego ciljev (MJU, 2007,
str. 35).
Kar zadeva ocenjevalno lestvico pri najnovejši verziji modela CAF, tj. CAF 2013, sta obe
lestvici za ocenjevanje, torej tako enostavna lestvica kot tudi lestvica za podrobno
ocenjevanje, ostali popolnoma nespremenjeni in identični lestvicama iz verzije CAF 2006. Na
področju ocenjevanja je torej model ostal popolnoma nespremenjen. Glede na to, da že tako
obstajata dva načina točkovanja, ki sta prilagojena bodisi za enostavno ocenjevanje bodisi za
podrobno ocenjevanje, poleg tega sta se do sedaj izkazala kot dobra, spremembe na tem
področju niso bile potrebne in niti ne bistvene. Organizacije, ki izvajajo samooceno po
modelu lahko torej še vedno izbirajo med navedenima načinoma ocenjevanja. Je pa vsekakor
lestvica za podrobno ocenjevanje bližje realnosti, ker organizacija natančno navede dokaze za
določeno oceno za merilo, prav tako ciljne vrednosti pri merilih za rezultate.
2.2.3

CAF V SLOVENSKEM PROSTORU

V Sloveniji se tako že dlje časa daje vedno večji pomen kakovosti in učinkovitosti v javni
upravi. Razvoj na področju kakovosti v slovenski upravi se je postopoma vedno bolj razvijal,
organi javne uprave so se vedno bolj zavedali pomembnosti izvajanja kakovostnih storitev,
uporabniki pa postajali vedno bolj zahtevni in dosledni.
Pospešen razvoj na področju kakovosti v slovenski javni upravi lahko opazimo zlasti od leta
1999, ko je na Ministrstvu za notranje zadeve, v tistem času pristojnem ministrstvu za sistem
javne uprave, začel delovati Odbor za kakovost. Ta si je kot cilj svojega delovanja postavil
učinkovito, državljanu prijazno, prepoznavno in odgovorno družbeno upravo. V letu 2002 je
tako kakovost postala eden od stebrov reforme slovenske uprave, v ospredje pa so bili
postavljeni naravnanost k strankam, odgovornost organov javne uprave za rezultate in
učinkovito delovanje ter zavedanje same vloge menedžmenta pri tem. Razvoj kakovosti
slovenske javne uprave je nadalje pospešila tudi ustanovitev Ministrstva za javno upravo v
decembru 2004. Ministrstvo je zahteve in standarde delovanja slovenske javne uprave
vgradilo v zakonodajo in vse strateške dokumente, ki jih je pripravilo oziroma sooblikovalo
(Žurga, 2007, str. 27).
Razvoj slovenske javne in državne uprave gre v smeri večanja vloge tudi pri nas, in sicer kar
zadeva menedžement v upravi, večjo učinkovitost ter usmerjenost k rezultatom in k strankam
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uprave. Usmerjenost k strankam, k rezultatom in v učinkovito izvajanje procesov pa so
osrednji elementi tako uveljavljanja javnega menedžmenta kot uvajanja standardov kakovosti
in poslovne odličnosti. Zadnja leta so se tako torej pri nas izvajali in se še izvajajo usmerjeni
napori v dvig kakovosti slovenske uprave (Žurga, 2002, str. 29).
V Sloveniji je sestavni del prizadevanj za boljšo javno upravo uvajanje orodij upravljanja
kakovosti in uresničevanje ciljev poslovne odličnosti. Tukaj gre za standarde, ki jih ne želimo
vsiljevati ali predpisovati vsem organom javne uprave, pač pa so to moderna orodja, ki so se
sprva razvila v zasebnem sektorju in se priporočajo predvsem tistim organizacijam javne
uprave, ki želijo biti korak pred drugimi in se ne zadovoljujejo zgolj z doseganjem s predpisi
določenih trdih standardov in želijo te standarde preseči (Virant v: MJU, 2007, str. 1).
S ciljem stremenja k boljšemu so se torej oblikovala razna orodja in pristopi. Tukaj je najprej
potrebno izpostaviti posamične kazalnike, nato so sledili standardi zagotavljanja kakovosti z
določitvijo minimalnih kriterijev (med slednjimi je najbolj razširjen sistem vodenja ISO 9000).
Med najbolj uveljavljenimi je brez dvoma evropski model odličnosti EFQM, poleg tega se v
slovenski javni upravi uporabljajo tudi standardi in pristopi, kot so barometer kakovosti,
analiza zadovoljstva strank in zaposlenih, SiOK – organizacijska klima, standard Vlagatelji v
ljudi, sistem finančnih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, sistem uravnoteženih kazalnikov
(Kovač in Leskovšek, 2009, str. 78).
Kern Pipan in drugi (2005) ugotavljajo, da smo v Sloveniji začeli uporabljati model CAF med
prvimi v Evropi, že na začetku leta 2002, s centralno koordinacijo tedanjega Ministrstva za
notranje zadeve.
Pogled na razvoj in začetke uporabe principov stalnih izboljšav z uporabo modela CAF v
javnem sektorju v Sloveniji segajo v leto 2002, ko je takratni Urad za organizacijo in razvoj
uprave pri Ministrstvu za notranje zadeve izdal prva merila in spodbudil uporabo v javni
upravi (Kern Pipan, 2012, str. 5).
S sklepom ministra za notranje zadeve je tako bila z dnem 20. 2. 2002 imenovana delovna
skupina za uvajanje modela kakovosti Common Assessment Framework – CAF v slovensko
javno upravo, ki je na svoji prvi seji marca 2002 sprejela izhodišča in določila akcijski načrt
dela za leto 2002 in smernice za leto 2003. Nato je bila potrebna, poleg prevoda, predvsem
redakcija vprašalnikov v skladu s slovensko zakonodajo in pravno terminologijo. Slovenska
delovna skupina je nato izvedla pilotsko samooceno v devetih organizacijah (upravnih enotah,
mestni občini, organu v sestavi ministrstva in notranji organizacijski enoti ministrstva),
vključila rezultate samoocene v hkratni prevod novega vprašalnika in usposobila notranje
ocenjevalce (s pomočjo specialnih seminarjev in z neposrednim prenosom znanja),
distribucijo modela organom slovenske javne uprave, razvoj baze podatkov za benchmarking,
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zunanje ocenjevanje in podeljevanje priznanj, promocijo ter sodelovanje pri pilotskem
projektu državne uprave pri državnem priznanju na temelju modela poslovne odličnosti EFQM
v letu 2004 (Kovač, 2002, str. 52).
Prevod modela CAF za slovensko upravo je torej pomenil prilagoditev CAF-vprašalnikov
slovenski zakonodaji in drugim potrebam, nadzor nad pilotnim projektom samoocenjevanja in
pregleda CAF-vprašalnikov v slovenščini (v kolikor je to bilo potrebno), opredelitev podlage za
program usposabljanja za notranje ocenjevalce, opredelitev osnovne zamisli za zbiranje in
obdelavo podatkov podatkovne baze ter prevodi promocijskega materiala za širitev modela
CAF (Pečar, 2002, str. 1–9).
Ko se je uporaba CAF pojavila na slovenskih tleh, je od oktobra 2002 do julija 2003 CAF
uporabilo 20 organizacij slovenske javne uprave, 20 organizacij pa je to imelo v planu storiti
do konca leta 2003 (MPJU, 2012). Dejstvo je, da je Slovenija pričela z uporabo modela zelo
hitro v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Ne gre pozabiti, da je bilo potrebno pred
samo uporabo modela CAF v državi izvesti mnogo aktivnosti, kar je Slovenija opravila zelo
dobro. Aktivnosti pred možnostjo izvedbe modela so zahtevale ogromno časa in prilagoditev.
Kot že zgoraj navedeno je delovala posebna ocenjevalna delovna skupina za pilotsko
samooceno, poleg tega sam prevod in pa vpeljanje pravne podlage zahtevata kar nekaj
prilagoditev in časa.
Do leta 2007 je v Sloveniji samooceno z uporabo modela CAF izvedlo že več kot sedemdeset
upravnih organizacij. CAF je primeren predvsem zato, ker njegova uporaba ne povzroča
posebnih stroškov in ker omogoča izvajanje procesa stalnih izboljšav v skladu z zmožnostmi
organizacij. Uspeh pri tem je seveda odvisen od iskrene podpore in vere vodstva organizacije.
Uporaba modela je namreč smiselna takrat, kadar želi vodstvo dobiti verodostojen prikaz
stanja v organizaciji, uporaba CAF namreč nima nobenega smisla, če je namenjena le
ustvarjanju vtisa (MJU, 2007).
V slovenski javni upravi je bil model CAF med letoma 2002 in 2012 najbolj pogosto
uporabljan model odličnosti v Sloveniji s preko 200 uporabniki, od tega je bilo največ
uporabnikov upravnih enot in občin, večina od navedenih z rednim samoocenjevanjem vsaki
dve leti (Kovač in Sever, 2013, str. 11).
Sicer pa je danes na splošno velika zastopanost upravnih enot pri uporabi modelov CAF (in
tudi EFQM) rezultat dolgotrajnega sistematičnega pristopa in sinergičnega delovanja
pristojnih inštitucij. Poleg tega pa veliko vlogo igra tudi moralna podpora resornega
ministrstva za vpeljavo stalnih izboljšav, poenostavitev procesov in dvig učinkovitosti
poslovanja (Kern Pipan, 2012, str. 5).
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Slovenija je torej razmeroma hitro začela uporabljati samoocenjevalno orodje CAF, tj. že na
začetku leta 2002. Slednje dokazuje dejstvo, da se je že takrat začelo prizadevanje za boljšo
javno upravo. Pozitivna stran uporabe CAF v slovenski javni upravi je predvsem ta, da se
priporoča predvsem tistim organizacijam, ki želijo neke predpisane standarde preseči.
Uporaba modela pri nas (pa tudi drugod po svetu) torej ni namenjena organizacijam, ki zgolj
dosegajo predpise določenih standardov, pač pa želijo več. Organizacije se morajo pri tem
zavedati, da ustvarjanje dobrega vtisa ni bistvo modela, pač pa je cilj pridobiti čim več
povratnih informacij o organizaciji in to brez kakršnihkoli stroškov. Bistvena slabost rabe
modela CAF v Sloveniji je ravno tematika pričujočega magistrskega dela. Namreč, model na
žalost ni skombiniran s kazalniki, ki kažejo učinkovitost organizacije v smislu upravne
statistike in kot obravnavano rabe ZUP (kot krovnega zakona) pri vodenju in odločanju v
upravnih postopkih na upravnih enotah. V slovenski javni upravi je zavedanje o pomenu
kakovosti veliko in v tej smeri so že bile storjene izboljšave, saj je samoocenjevanje po CAF
močno razširjeno. Kljub temu samoocene niso tako metodološko uravnotežene in ni
objektivnih ocen. Rezultati samoocenitve po CAF organizacijam ne koristijo, sploh pa ne, če
niso primerljivi z organi izven meja države. Zelo dober primer, kako omogočiti in doseči
primerljivost na temelju celovitega modela izven meja države, je Projekt SOOJU (Razvoj in
vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi), ki je bil izveden leta 2007 pod
okriljem Ministrstva za javno upravo, Urada RS za meroslovje in Fakultete za upravo Univerze
v Ljubljani in katerega osnovni cilj je bil razviti ter vzpostaviti sistem zunanjega ocenjevanja
odličnosti organizacij slovenske javne uprave na podlagi modela CAF in pa Uredbe o
upravnem poslovanju glede standardov poslovanja organov javne uprave s strankami.
2.2.4 ANALIZA IZBRANIH MERIL MODELA CAF V NEPOSREDNI POVEZAVI Z
UČINKOVITOSTJO UPRAVNEGA ODLOČANJA
Kot je v prejšnjih poglavjih razvidno, je model CAF izredno kompleksno sestavljen z velikim
številom meril in podmeril. Iz tega razloga je v raziskovalnem delu magistrske naloge
osredotočenost na točno določena izbrana merila modela, ki so v neposredni povezavi s samo
učinkovitostjo upravnega odločanja na izbranih organih – tj. malih upravnih enotah. Bistvena
pri tem je uparitev modela CAF in ZUP kot temeljnega zakona (skupaj s podzakonskimi
predpisi (UUP) in Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku) za samo
učinkovitost pri upravnem odločanju.
Izbrana merila za raziskavo so prvo, peto in šesto merilo po verziji modela CAF 2006. Tako so
v raziskavi podrobno proučene ocene teh treh meril po samoocenitvi na posameznih izbranih
enotah ter nato v povezavi z učinkovitostjo posamezne upravne enote (v smislu trajanja
postopkov, deleža pritožb na drugostopenjski organ ter pregledov upravne inšpekcije).
Prvo merilo (Voditeljstvo) je izrednega pomena, saj vodja neke organizacije razvija svoje
poslanstvo, vizijo in vrednote, ki so nujni za dolgoročni uspeh organizacije. Vodja mora
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motivirati in podpirati zaposlene v organizaciji z dajanjem zgleda. Motiviranje je še posebej
pomembno, saj so v javnem sektorju vodje pomembne kot vmesni člen med organizacijo in
politiko, saj upravljajo njihove skupne odgovornosti. Od vodij javnih storitvenih organizacij se
ponavadi zahteva, da z delom dosegajo zastavljene cilje in tako je včasih potrebno
uravnotežiti potrebe državljanov, politikov in drugih udeleženih strani. Pri tem morajo vodje
pokazati jasno razumevanje, kdo so njihovi odjemalci, kakšne so njihove zahteve in kako je
mogoče njihove zahteve uskladiti s političnimi obveznostmi. Vodja mora torej usmerjati
organizacijo z razvijanjem njenega poslanstva, vizije in vrednot (kot npr.: da oblikuje in
razvija poslanstvo organizacije z vključevanjem udeleženih strani in zaposlenih, da prenaša
poslanstvo in vizijo v strateške ter izvedbene cilje in dejanja. Poleg tega mora vodja razvijati
in izvajati sistem upravljanja organizacije, delovanja in spremembe, mora pa tudi motivirati in
podpirati zaposlene v organizaciji ter dajati zgled.
Peto merilo (Procesi) opredeljuje, kako organizacija ugotavlja, upravlja, izboljšuje in razvija
svoje ključne procese v podporo lastnemu načrtovanju in strategiji. Ključni gibali teh procesov
sta torej inoviranje in potreba po ustvarjanju vedno večje vrednosti za državljane/odjemalce
in druge udeležene strani. V javnih storitvenih organizacijah je še posebej zanimivo, saj je
lahko narava procesov zelo različna, od razmer abstraktnih dejavnosti do zelo konkretnih.
Vsekakor pa mora biti organizacija sposobna prepoznati ključne procese, ki jih izvaja, če hoče
dosegati pričakovane izhode in rezultate. Pri petem merilu je pomembno, da organizacija
stalno prepoznava snovanje, upravlja in izboljšuje procese. Poleg tega je pomembno pri
procesih, da organizacija razvija in zagotavlja proizvode in storitve, usmerjene v
državljane/odjemalce. Poleg tega pa je pri petem merilu pomembno tudi podmerilo inoviranje
procesov, v katere se vključujejo državljani (kot npr.: dejaven pristop k učenju na podlagi
inovacij drugih organizacij v nacionalnem in mednarodnem merilu, vključevanje udeleženih
strani v inoviranje procesov, zagotavljanje potrebnih virov za inoviranje procesov, dejavno
prepoznavanja, analiza in reševanje ovir).
Šesto merilo (Rezultati – državljani/odjemalci) so rezultati, ki jih organizacija dosega pri
zadovoljstvu državljanov/odjemalcev s storitvami in proizvodi, ki jih zagotavlja. Sicer pa imajo
organizacije v javnem sektorju z javnostjo kompleksen odnos. Zagotavljajo storitve v skladu s
politiko na centralni in/ali lokalni ravni in so za svoje delovanje odgovorne politično
udeleženim stranem. Merila zadovoljstva državljanov ponavadi temeljijo na področjih, ki so jih
kot pomembna prepoznale skupine odjemalcev, in na tem, kaj lahko organizacija izboljša pri
storitvah na svojem delovnem področju. Za vse organizacije v javnem sektorju je pomembno,
da neposredno merijo zadovoljstvo državljanov/odjemalcev s splošno podobo organizacije, z
njenimi proizvodi in storitvami, z njeno odprtostjo in vključenostjo državljanov/odjemalcev.
Ponavadi se za to uporabijo ankete ali vprašalniki, lahko pa tudi dopolnilno orodje, kot so npr.
cilje skupine in sveti uporabnikov. Podmerilo rezultati merjenja zadovoljstva državljanov
vključuje rezultate, povezane s splošno podobo organizacije, rezultate, povezane z
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vključevanjem in s sodelovanjem, rezultate, povezane s proizvodi in storitvami (kakovost,
zanesljivost, čas obdelave, kakovost nasvetov državljanov). Kot podmerilo so pomembni
kazalniki meritev, usmerjeni k državljanom oz. odjemalcem (kot so npr. število in obdelovalni
čas pritožb, čas čakanja, čas izvedbe storitve, koliko se zaposleni usposabljajo za uspešno in
prijazno obravnavanje državljanov, kazalniki povezani s proizvodi in storitvami, npr.
doslednost pri izvajanju objavljenih standardov storitev).
Za učinkovitost upravnega odločanja so zgoraj navedena merila zelo pomembna. V
magistrskem delu so, kot je že navedeno, kot kazalniki upravnega odločanja obravnavani
trajanje postopkov, delež pritožb na drugostopenjski organ, ankete zadovoljstva strank in
pregledi upravne inšpekcije. Kot že navedeno so kazalniki izbrani zato, ker se med seboj
dopolnjujejo in predstavljajo tako objektivni kot subjektivni kriterij učinkovitosti. Kazalniki so
tesno povezani z izbranimi merili, predvideva se namreč, da boljša, kot je ocena
posameznega merila po modelu CAF, bolj učinkovito je upravno odločanje v organizaciji. K
bolj učinkovitemu upravnemu odločanju vsekakor pripomore vodja, ki usmerja organizacijo v
pravem pomenu besede, poleg tega spodbuja zaposlene k razvijanju vrednot in jih motivira
ter jim daje podporo. Slednje posledično pripomore k zadovoljstvu strank, prav tako
hitrejšemu obravnavanju zadev in s tem skrajšanje reševanje zadev. V kolikor ima
organizacija visoko dosežene ocene po modelu po petem merilu pomeni, da dobro snuje,
upravlja in izboljšuje procese. Razvijanje dobro zasnovanih sistemov pripomore k hitrejšemu
odzivanju na povpraševanje in obravnavanje pritožb. Če ocene po modelu pri šestem merilu
kažejo višjo vrednost, pomeni, da je organizacija v svojem prizadevanju za izpolnjevanje
potreb in pričakovanja državljanov/odjemalcev storila veliko, in da rezultati kažejo, da je
splošna podoba organizacije v očeh državljanov/odjemalcev dobra. To pomeni, da je število
rešenih zadev in obdelovalni čas pritožb primeren, čas čakanja in čas izvedbe storitev prav
tako, rezultati anket zadovoljstva pa dobri.
V Tabeli 3 je prikazan pregled po izbranih merilih in kazalnikih CAF ter določbami ZUP, ki jih
lahko povežemo z merili CAF.
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Tabela 3: Uparitev meril po CAF in določb ZUP

Merilo po CAF
Prvo merilo: Voditeljstvo
1.1 Usmerjanje organizacije z razvijanjem
njenega poslanstva, vizije in vrednot
1.2 Razvijanje in izvajanje sistema
upravljanja organizacije, delovanja in
sprememb
1.3 Motiviranje in podpora zaposlenim v
organizaciji in dajanje zgleda
1.4 Obvladovanje odnosov s politiki in
drugimi udeleženimi stranmi za zagotavljanje
deljene odgovornosti
Peto merilo: Procesi
5.1 Stalno prepoznavanje, snovanje,
upravljanje in izboljševanje procesov

Določba ZUP
Načela upravnega postopka (6.–14. člen
ZUP)
Samostojnost pri odločanju (12. člen ZUP)
Pristojnosti (16. člen ZUP)
Pravna sredstva (229. člen–259. člen ZUP)
Pooblaščenost za odločanje (28. člen ZUP)
Vzdrževanje reda (109. člen ZUP)
Samostojnost pri odločanju (12. člen ZUP)
Sodni nadzor (307. člen ZUP)
Pooblastila zaposlenim (28. člen–34. člen
ZUP)
Ugotovitveni in dokazni postopek (138. člen–
177. člen ZUP)
Pravna sredstva (229. člen–259. člen ZUP)
Jezik v postopku, pomoč strankam, odločanje
v predpisanih rokih, poziv k dopolnitvi vloge,
zagotavljanje plačevanja upravnih taks (62.
člen ZUP, 63. člen ZUP, 99. člen ZUP, 113.
člen ZUP)
Ugotovitveni in dokazni postopek (138. člen–
177. člen ZUP)
Pravna sredstva (229. člen–259. člen ZUP)
Pravna sredstva (229. člen–259. člen ZUP)

5.2 Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in
storitev, usmerjenih v državljane/odjemalce

5.3 Inoviranje procesov, v katere se
vključujejo državljani/odjemalci
Šesto merilo: Rezultati –
državljani/odjemalci
6.1 Rezultati merjenja zadovoljstva
državljanov/odjemalcev
6.2 Kazalniki meritev, usmerjenih k
državljanom/odjemalcem

Pomoč strankam, odločanje v predpisanih
rokih (320. člen ZUP), poziv k dopolnitvam
vlog (67. člen ZUP), upravne takse in stroški
(113. člen ZUP)
Vir: lasten
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Ugotovimo lahko, da se zasnova določenih kazalnikov in podmeril modela CAF nedvomno
pojavi že v določbah ZUP. Zgornja tabela torej prikazuje uparitev meril po modelu in določb
zakona, ki je temelj same učinkovitosti pri upravnem odločanju. Tako je torej pri prvem
merilu (Voditeljstvo) opaziti, da se pri prvem podmerilu usmerjanje organizacije z razvijanjem
njenega poslanstva, vizije in vrednot skrivajo temeljna načela upravnega postopka, kot npr.
načelo zakonitosti, varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi, načelo materialne resnice,
načelo zaslišanja stranke, proste presoje dokazov itd. Za razvijanje poslanstva in vrednot
organizacije je vsekakor bistvenega pomena, da se pri tem upoštevajo temeljna načela
upravnega postopka. Kot navajata Kovač in Sever (2013) je z naraščanjem koncepta dobre
javne uprave vedno bolj pomembno načelo zaslišanja stranke, saj sčasoma prihaja do novega
razumevanja upravnih postopkov s poudarkom na ustvarjanju partnerstev med družbenimi
skupinami in avtoritativnimi odločitvami. Pri drugem podmerilu prvega merila so v smislu
razvijanja in izvajanja sistema upravljanja organizacije pomembne pristojnosti nekega
organa, ki so v našem primeru določene od 16. člena ZUP dalje ter pravna sredstva kot
povratna zanka, ki so določena od 229. člena do 259. člena ZUP. Prav tako lahko temelj
tretjega podmerila prvega merila najdemo v 28. členu ZUP, saj je z motiviranjem in podporo
zaposlenih v organizaciji povezana pooblaščenost za odločanje. Predstojnik organa lahko torej
po 28. členu ZUP pooblasti osebo za vodenje in/ali odločanje v postopku, kar pomeni
podporo in zaupanje zaposlenim. Kar zadeva zadnje, četrto podmerilo prvega merila, pa ga
lahko povežemo z 12. členom ZUP, saj je organ v skladu z navedenim členom, pri
obvladovanju odnosov z drugimi udeleženimi stranmi, samostojen pri odločanju. Prav tako je
s tem podmerilom povezan tudi 109. člen ZUP, saj se mora znotraj postopka zagotavljati in
vzdrževati red, poleg tega pa se mora zagotavljati sodni nadzor (307. člen ZUP).
Pri petem merilu (Procesi) lahko prvo podmerilo zopet povežemo s pooblaščenostjo
zaposlenih, saj je snovanje, upravljanje ter izboljševanje procesov povezano z dajanjem
pooblastil zaposlenim prav tako pa je s tem podmerilom povezan celoten ugotovitveni in
dokazni postopek (138. člen do 177. člen ZUP) ter pravna sredstva (229. člen do 259. člen
ZUP). Z drugim podmerilom lahko ravno tako povežemo določbe ZUP o celotnem
ugotovitvenem in dokaznem postopku ter o pravnih sredstvih, 62. člen ZUP, ki navaja
določbe v zvezi z jezikom v postopku, saj morajo biti storitve usmerjene v državljane. Prav
tako je v sklopu navedenega podmerila potrebno odločati v predpisanih rokih v skladu s 320.
členom ZUP, stranko pa je potrebno tudi pozvati k dopolnitvi vloge (67. člen ZUP). Od 113.
člena ZUP dalje pa so določeni tudi stroški postopka, ki so prav tako povezani z navedenim
podmerilom. Povezavo s tretjim podmerilom petega merila lahko najdemo z določbami ZUP o
pravnih sredstvih, saj lahko stranka s svojim vključevanjem preko pravnih sredstev na nek
način pripomore inoviranju procesov.
S šestim merilom (Rezultati – državljani/odjemalci) so prav tako povezane določbe ZUP v
zvezi s stroški postopka in taksami, odločanjem v predpisanih rokih, pozivom k dopolnitvi vlog
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ter sama pomoč strankam. Pri navedenemu merilu je pomembno upoštevati, da je Uredba o
upravnem poslovanju podrejen predpis ZUP. Slednje je pomembno predvsem zato, ker
Uredba natančneje določa nekatere standarde poslovanja organov javne uprave s strankami,
kot npr. nabor uradnih ur, obveščanje strank, anketiranje strank o njihovem zadovoljstvu idr.
Ravno kazalnik anket zadovoljstva strank pa je še en izbran kazalnik upravne statistike, ki ga
lahko torej povežemo z izbranim šestim merilom modela CAF.
Nedvomno se merila po modelu CAF povezujejo z določbami ZUP. Iz zgoraj navedenega je
moč razbrati, da povezava med izbranimi merili CAF ter določbami ZUP tvori izbrane kazalnike
za raziskavo v magistrskem delu. Namreč, med dejavniki CAF izbrana merila, tj. Voditeljstvo
in Procesi, se oba povezujeta s kazalnikoma trajanje postopkov ter delež pritožb na
drugostopenjski organ, med Rezultati izbrano merilo, tj. Rezultati – državljani/odjemalci, pa
se povezuje s kazalnikoma ankete zadovoljstva strank ter rezultati pregledov upravne
inšpekcije, slednji pa se prav tako povezuje s prvim merilom CAF.
Organizacije se torej samoocenjujejo po modelu, pri tem pa se verjetno premalokrat zavedo,
da lahko ocene prikažejo sliko upravnega odločanja organizacije. V magistrskem delu je
obravnavan določen tip organizacije, kjer je prisotno samoocenjevanje po modelu CAF. Ta
organizacija je upravna enota.

2.3 UPRAVNA ENOTA KOT TIP ORGANIZACIJE
2.3.1 SPLOŠNO
Z državno upravo razumemo dejavnost, ki se po določenih svojih značilnostih razlikuje od
drugih državnih dejavnosti, to je zakonodaje in sodstva. Če pri tem izhajajo iz načela delitve
oblasti in državnih funkcij na zakonodajno, izvršilno in sodno, je državna uprava instrument
države za izvajanje njenih izvršilnih funkcij. Tako torej skrbi za to, da se naloge in cilji države
ustrezno izvršujejo oziroma dosegajo. Pri tem pa lahko državna uprava v primeru potrebe
nastopa tudi oblastno, pri čemer oblast pomeni možnost prisilnega uveljavljanja svoje volje in
odločitev. V funkcionalnem smislu tako državna uprava zajema izvrševanje dejavnosti in
nalog izvršilne veje oblasti, v organizacijskem smislu pa je to skupek organov, ki te funkcije
opravljajo. Tako lahko rečemo, da v organizacijskem smislu opravljajo aktivnosti državne
uprave: vlada kot najpomembnejši in najvišji organ izvršilne funkcije oblasti, državni upravni
organi (ministrstva s svojimi organi v sestavi), upravne enote kot dekoncentrirani del
izvajanja nalog, samoupravne lokalne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter
posamezniki, ki imajo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave
(Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 49).
Državna uprava se pogosto označuje kot izvršilna dejavnost države. Uprava namreč
predstavlja v normalnih okoliščinah izvršilno organizacijo v mehanizmu oblasti. Državna
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uprava naj bi skrbela za to, da se naloge in cilji države ustrezno izvršujejo. Državna uprava v
procesu izvrševanja nalog države sodeluje v skladu s svojo vlogo, položajem in funkcijami, ki
so potrebne, da bo ta proces nemoteno potekal, in da bodo naloge neposredno izvršene na
način, s katerim se bodo uresničevali postavljeni cilji (Rakočevič, 1994, str. 156).
Upravne enote se prepoznavajo kot nivo delovanja državne uprave na prvi stopnji, sodobni
razvoj procesov v državni upravi pa ima zato v pogledu globalnega razvoja javne uprave še
posebno vlogo, mesto in pomen, saj je potrebno, upoštevaje niz neugodnih okoliščin, javnega
mnenja in povečanega obsega dela, ohranjati in dvigovati kvaliteto dela, se prilagajati
potrebam strank in nasploh voditi politiko dela na način, ki zadosti največjemu krogu ljudi. To
torej pomeni, da je temelj uprave sistema kakovosti v vzpostavitvi strokovne, politično
nevtralne in prepoznavne uprave, kar pa zahteva visok nivo profesionalnosti organiziranja
dela in smelo, sposobno in v razvoj usmerjeno vodstvo (Ficko, 2005, str. 153).
Po Zakonu o državni upravi (43. člen ZDU-1) se za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je
zaradi njihove narave treba organizirati in izvajati teritorialno – za območja ene ali več občin
– organizirajo upravne enote. Naloge upravnih enot predpisujejo zakoni, pretežno pa odločajo
na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti in upravljajo tudi druge upravne
naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. Poleg tega
pa lahko posamezna ministrstva opravljajo del svojih nalog preko dislociranih enot oziroma
izpostav, opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti pa lahko država z zakonom
prenese tudi na občino ali širšo lokalno skupnost, če za to zagotovi tudi sredstva (Grafenauer
in Brezovnik, 2006, str. 158).
Upravne enote izvajajo naloge na več upravnih področjih, ne pa na vseh. Področja, ki jih
pokriva upravna enota, so zlasti (po Virant, 2004, str. 110):
•

•

•
•

•
•

upravne notranje zadeve (državljanstvo, orožje, tujci, društva, register prebivalstva,
matične knjige, vozniška dovoljenja, potne listine, registracija vozil, javni shodi in
prireditve),
varstvo okolja, urejanje prostora in gradbene zadeve (lokacijska dovoljenja, gradbena
dovoljenja, odločbe o dovolitvi priglašenih del, enotna dovoljenja za gradnjo,
vodnogospodarska soglasja in dovoljenja),
kmetijstvo (naloge v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči in agrarnimi
operacijami – arondacijami, komasacijami itd.),
gospodarske dejavnosti (izdajanje dovoljenj za opravljanje nekaterih gospodarskih
dejavnosti, obratovalni časi gostiln, pospeševalne naloge na področju malega
gospodarstva, naloge na področju cen),
premoženjskopravne zadeve (najdeni predmeti itd.),
negospodarske dejavnosti (zdravstvo, kultura, šolstvo).
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Prav tako pomemben je pojem dekoncentracije za upravno enoto. Decentralizacija in
dekoncentracija imata tehnično gledano skupen element: v obeh primerih gre za prenos
nalog od centralnih organov na druge ožje oblasti. Pri tem lahko rečemo, da predstavlja
dekoncentracija neko vmesno stopnjo in pomeni na eni strani odmik od centralizacije in na
drugi strani približanje k decentralizaciji. Tudi za dekoncentracijo je, kar nesporno velja za
decentralizacijo po samoupravah, značilna določena distanciranost od centrale in približevanje
javne uprave prebivalstvu. Zaradi tega je dekoncentracija večkrat tudi prehodni stadij in
dobra pripravljalna faza za decentralizacijo, ker je mnogo lažje prenesti zadeve na
samoupravne organe iz lokalnih državnih upravnih organov kakor pa neposredno s centralnih
državnih upravnih organov (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 151).
Po sedanjem stanju je v Sloveniji 58 upravnih enot z naslednjimi sedeži: Ajdovščina, Brežice,
Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija,
Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na
Koroškem, Ribnica, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič,
Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec. Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Načelnik določi notranjo organizacijo upravne
enote in to s soglasjem vlade. Načelnik upravne enote tako predstavlja upravno enoto, izdaja
odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo notranjih organizacijskih enot,
zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim
enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanje upravne enote, odloča o
pravicah, dolžnostih, delovnih razmerjih delavcev na upravni enoti in o drugih kadrovskih
vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote. Prav
tako mora načelnik upravne enote ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in
obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za ustrezno področje. Načelnik upravne enote
mora redno poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o
izvrševanju nalog upravne enote. Tako poročanje ministrstvu zajema celotno delovanje
upravne enote, poročanje resornim ministrstvom pa zajema izvrševanje nalog na njihovih
delovnih področjih (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 159).
Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom
ministrstev, na katerih delovno področje sodijo posamezne zadeve. Ministrstvo, na katerega
delovno področje sodijo zadeve, ki jih opravlja upravna enota (Grafenauer in Brezovnik,
2006, str. 159):
•

daje upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za
izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti,
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•
•

•
•

daje upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojega delovnega
področja,
spremlja organizacijo dela v upravni enoti oziroma v ustrezni notranji organizacijski
enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost pri reševanju
upravnih stvari,
nadzoruje izvrševanje upravnih nalog na upravni enoti,
lahko naloži upravni enoti, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali
sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.

ZDU-1 posebej določa razmerje med upravno enoto in ministrstvom, na katerega delovno
področje sodijo zadeve, ki jih opravlja upravna enota. Če ministrstvo ugotovi, da upravna
enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali
pravočasno, mora na to opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagotovi
izvrševanje teh nalog oziroma, da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi
(Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 161).
Upravne enote torej opravijo večino upravnih nalog države na prvi stopnji in tako na
zaokroženem področju predstavljajo vez med državljani in pa samo državo. Tako je ena
izmed značilnosti upravnega postopka neposreden stik med stranko in izvajalcem storitve.
Ravno zaradi tega neposrednega stika tako stranka zaznava kakovost storitve ne samo na
podlagi končnega rezultata, ampak tudi na podlagi poteka same storitve. Ni torej vseeno, če
je zadeva končana v roku, če je stranka že predhodno obveščena, kaj vse mora prinesti s
sabo, če je postopek voden prijazno in je stranka deležna ustreznih pravnih nasvetov ter
nenazadnje, če je odločitev, ki jo je sprejel državni organ, strokovno pravilna in ne povzroča
stranki nobenih predvidenih in neželenih posledic (Nemec, 1999, str. 1–6).
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2.3.2

POSEBNOSTI IZBRANIH UE ZA RAZISKAVO

Raziskava v magistrskem delu je osredotočena na določen tip upravnih enot. Izbrane so bile
vse male upravne enote v Sloveniji po klasifikaciji MJU. Razlog za izbiro malih upravnih enot
je predvsem v pričakovani boljši odzivnosti glede sodelovanja. Namreč, male upravne enote
imajo nekoliko manjše število upravnih zadev letno in iz tega razloga izhaja predvidevanje po
njihovi hitrejši odzivnosti. Obravnavanih je torej 17 malih upravnih enot (to so upravne enote,
ki pokrivajo do 18.000 prebivalcev), in sicer so to naslednje: UE Cerknica, UE Hrastnik, UE
Idrija, UE Izola, UE Logatec, UE Dravograd, UE Mozirje, UE Ormož, UE Piran, UE Ribnica, UE
Metlika, UE Ruše, UE Radlje ob Dravi, UE Ilirska Bistrica, UE Trbovlje, UE Tržič in UE Zagorje
ob Savi. V Tabeli 4 je prikazano, kako veliko območje pokriva posamezna upravna enota ter
kolikšno število prebivalcev, občin, krajevnih naselij in naselij zajema.
Tabela 4: Značilnosti malih upravnih enot

UPRAVNA
ENOTA

TERITORIJ

ŠT.
PREBIVALCEV

ŠT.
OBČIN

ŠT.
NASELIJ

3
1
2
1
1
1
7
3
1
3
1
3
5

ŠT.
KRAJEVNIH
URADOV
1
0
0
0
0
0
4
3
0
1
0
2
4

UE Cerknica
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Izola
UE Logatec
UE Dravograd
UE Mozirje
UE Ormož
UE Piran
UE Ribnica
UE Metlika
UE Ruše
UE Radlje ob
Dravi
UE Ilirska
Bistrica
UE Trbovlje
UE Tržič
UE Zagorje ob
Savi

483 km2
59 km2
425 km2
28,39 km2
173 km2
104,93 km2
508 km2
212,4 km2
46,6 km2
337,6 km2
109 km2
209 km2
346 km2

16.798
9.895
16.976
17.330
13.822
9.069
16.687
16.849
17.000
13.392
8352
15.521
16.844

479,61 km2

14.068

1

0

63

57,57 km2
155,4 km2
147 km2

17.018
15.151
17.000

1
1
1

0
0
0

14
35
76

Vir: prirejeno po Portal upravnih enot (2013)
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131
19
68
9
19
24
61
81
11
104
59
27
42

Razvidno je torej, da največji teritorij izmed navedenih upravnih enot pokrivata UE Ilirska
Bistrica in UE Cerknica, najmanjši pa UE Izola. Največje število prebivalcev pokrivata UE Izola
ter UE Trbovlje. Večina izmed upravnih enot pokriva le eno občino, medtem ko UE Mozirje
pokriva kar sedem občin. Kljub temu da so navedene upravne enote klasificirane v isto
skupino, je med nekaterimi kar velik razkorak, npr. v številu prebivalcev, ki jih pokrivajo.
Tako npr. UE Metlika pokriva zgolj 8352 prebivalcev, UE Izola pa kar 17330, kar je enkrat več
kot UE Metlika. Ravno iz teh razlogov je v nadaljevanju pri upravni statistiki posameznih
upravnih enot viden razkorak med skupnim številom upravnih zadev, ki jih upravne enote v
posameznem letu obravnavajo in nenazadnje rešijo.
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3

MEDNARODNA PRIMERJAVA UPORABE MODELA CAF V
IZBRANIH EU ČLANICAH – PRIMER AVSTRIJE, BELGIJE,
ITALIJE

Prilagajanje spremembam v družbi je danes ključnega pomena pri nacionalnih javnih
upravah. Ključna spodbuda za prilagajanje v Evropski uniji je Lizbonska strategija. Ta stremi
h kakovostnim administracijam, ki svojim gospodarskim sistemom ne ustvarjajo dodatnih
birokratskih ovir za globalno konkurenčnost, temveč prek uporabe orodij kakovosti in
odličnosti razvijajo svoje poslovanje predvsem z osredotočenostjo na odjemalce in
upoštevanje vseh vrst udeleženih strani. V Evropski uniji sicer enotnega predpisanega orodja
razvoja kakovosti v javnih upravah ni, vendar Evropska komisija priporoča zlasti
samoocenjevanje in zunanje primerjave ter izboljšave po modelu CAF (Tomaževič, 2010, str.
207).
V magistrskem delu so posebej obravnavane tri države članice EU v primerjavi s Slovenijo, in
sicer Avstrija, Belgija in Italija. Avstrija in Italija sta bili izbrani zato, ker sta sosednji državi
Slovenije in deluje primerjava značilnosti držav na področju razvijanja kakovosti javne uprave
toliko bolj zanimivo zaradi bližine samih držav. Belgija pa je bila kot tretja izbrana iz razloga,
ker je bilo že po prvotnem pregledu literature očitno, da je država zelo aktivna na področju
razvijanja kakovosti v javni upravi. V naslednjih poglavjih je narejen pregled aktivnosti po
izbranih državah predvsem kar zadeva uvajanje kakovosti. Poleg tega pa je narejena
primerjava po številu uporabnikov modela po izbranih državah.

3.1 SPLOŠNO O RAZŠIRJENOSTI RABE MODELA CAF
Med letoma 2000 in 2009 je približno 1800 evropske javne uprave uporabilo model CAF, z
namenom izboljšati svoje organizacije. Prav tako velja omeniti, da so tudi države izven
Evrope izrazile veliko zanimanje za uporabo orodja, na primer Kitajska, Bližnji vzhod,
Dominikanska republika in Brazilija. Tako se je tudi več kot 300 CAF-uporabnikov sestalo na
prvi, drugi in tretji evropski evropski konferenci CAF-uporabnikov v Rimu leta 2003, v
Luksemburgu leta 2005 in Lizboni leta 2007 (EIPA, 2010).
Po raziskavi ekspertne skupine Innovative Public Services Group, imenovane s strani
ministrov za javno upravo v državah EU, je bil model CAF od leta 2000 do 2002 najbolj
uporabljan v Belgiji (65 organizacij) in Italiji (18), sicer pa tudi v Avstriji (15), Nemčiji, Španiji,
na Nizozemskem, Danskem, Finskem, Švedskem, Portugalskem, Norveškem in drugod, tudi v
državah kandidatkah (npr. na Cipru) in to na centralni, regionalni in občinski ravni (Kovač,
2002, str. 49).
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Pregled stanja v evropskem prostoru je bil narejen tudi leta 2007 v okviru projekta »Razvoj in
vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi«, kjer so bile analizirane tiste
države, katerih javne uprave imajo vzpostavljen sistem zunanjega ocenjevanja odličnosti
organizacij javne uprave. Med njimi ni mnogih večjih držav, od katerih bi sicer zaradi zrelosti
in zgodovine pričakovali, da bodo takšne sisteme imele (Velika Britanija, Francija, Irska ipd.)
(Tomaževič, 2010, str. 207).
Prvič po uvedbi prve različice CAF 2002 sta avtorja Staes in Thijs leta 2005 naredila raziskavo
oz. poročilo, v katerem sta ugotavljala, kakšno je stanje na področju uporabe modela CAF po
različnih evropskih državah. V Prilogi 6 je razvidno, kako so se iz leta 2003 do leta 2005
izvajale različne aktivnosti na področju modela CAF po posameznih državah. Dejstvo je, da so
postale države iz leta 2003 do leta 2005 v bistveno večjem številu aktivne, kar zadeva
aktivnosti in pobude v zvezi z modelom. Države, izbrane za mednarodno primerjavo s
Slovenijo v magistrskem delu, so v prilogi označene s krepkim tiskom.
V Tabeli 5 je prikazano stanje v avgustu 2010, in sicer je zapisano število uporabnikov CAF po
posameznih državah. V prvem stolpcu so prikazane države z največ uporabniki CAF (število
med 50 pa vse do 322), v drugem stolpcu so države, ki imajo manj uporabnikov (med 7 in
44), v tretjem stolpcu pa so navedene tiste z najmanj uporabniki (število med 1 in 7). Pri
posebej obravnavanih državah v magistrskem delu je dodano število uporabnikov tudi za leto
2013, po čemer lahko vidimo razvoj oz. trende od leta 2010 do 2013.
Tabela 5: Število registriranih CAF-uporabnikov v avgustu 2010 ter maju 2013

Italija 322 (414)
Belgija 284 (313)
Danska 250
Poljska 160
Portugalska 112
Madžarska 104
Avstrija 90 (93)
Norveška 85
Nemčija 68
Češka 64
Dominikanska republika 54
Slovenija 50 (70)
Finska 50

Španija 44
Grčija 39
Slovaška 39
Romunija 33
Švica 20
Ciper 19
Bosna in Hercegovina 18
Estonija 18
Francija 16
Luksemburg 12
Latvija 9
Bolgarija 8
Turčija 7

Velika Britanija 7
Latvija 6
EU Institucije 6
Irska 5
Švedska 5
Rusija 4
Hrvaška 3
Kitajska 2
Namibija 2
Nizozemska 2
Makedonija 2
Tunizija 1
Srbija 1

Vir: Staes, Thijs, Stoffels in Heidler (2010) in EIPA (2013c)
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7. septembra 2011 je število uporabnikov CAF narastlo na 2382, od tega je večina
uporabnikov evropskih držav in znotraj evropskih institucij, seveda pa je tudi nekaj držav, ki
niso evropske oziroma, ki niso članice EU, kot npr.: Dominikanska republika, Bosna in
Hercegovina, Srbija, Kosovo, Čile, Namibija, Ekvador, Kitajska (Staes in drugi, 2011, str. 17).
Število uporabnikov modela CAF v evropskih in tudi drugih državah po svetu je v letu 2012
narastlo na kar 2700, uporabljan pa je bil v več kot 44 državah. Prav tako so uporabniki
modela tudi razne evropske institucije (Staes, 2012, str. 8).
Po zadnjih podatkih raziskovalnega centra CAF je bilo v mesecu februarju 2013 kar 2759
uporabnikov modela, in sicer v 46 državah. Registriranih CAF-uporabnikov je bilo v Sloveniji
70, v Avstriji 93, v Belgiji 313 in v Italiji 414 (EIPA, 2013b).

3.2 ŠTUDIJA RAZVOJA IN RABE MODELA CAF V AVSTRIJI
Avstrija je zvezna država, ki je sestavljena iz devetih samostojnih dežel. Vsaka dežela je
razdeljena na občine, z izjemo Dunaja. Znotraj resorjev, v okviru katerih se izvaja zvezne
upravne naloge, obstaja hierarhična organizacija upravnih organov. Na samem področju
kakovosti v upravi gre izpostaviti predvsem uporabo modela CAF s samoocenjevanjem in
sodelovanjem na tekmovanju Speyer. V Avstriji je sicer za koordinacijo in informiranje
uporabnikov ter interesentov CAF odgovoren Zvezni urad predsednika vlade, ki deluje prek
Centra za upravni razvoj kot izvajalca izobraževanj in svetovanja. V Avstriji je bilo v letu 2007
registriranih kar 42 CAF-uporabnikov. Marca 2006 je bila izvedena nacionalna konferenca
CAF, kjer so CAF predstavili kot ključno orodje za modernizacijo uprave. Tako so v okviru
avstrijskega predsedstva Evropski uniji izdali brošuro zelo uspešnih primerov uporabe CAF,
kot sta: Avstrijski urad za podporo študentom (urad za študijske zadeve, kjer so glavno
pozornosti namenili strankam in zaposlenim, razvoju oseb in organizacije, izračunavanju
stroškov in storitev, kontrolingu, ravnanju s kakovostjo preko certificiranja po standardu ISO
9001 in samoocenjevanju po modelu CAF) in Dunajska mestna uprava (izboljšave v 19
okrožnih uradih mestne uprave temeljijo na samoocenjevanju po modelu CAF v letih 2002 in
2005, prav tako uporabljajo sistem uravnoteženih kazalnikov, v ocenjevanju po modelu CAF
so bili oblikovani petčlanski timi z zunanjim moderatorjem, direktor magistrata in vodja
okrožja sta sklenila enoletno pogodbo, v kateri sta določila izmerljive cilje, pri tem so storitve
ločili prostorsko, s sprejemom strank v prvem delu in administrativnim delom v ozadju.
Zadovoljstvo strank je skočilo kar na 97 %, opazno so zmanjšali roke reševanja zadev, kar
pomeni v roku rešenih 85 % zahtev, zmanjšali so tudi število pritožb) (Kovač in Tomaževič,
2009, str. 107).
V okviru desete obletnice modela CAF v letu 2010 je Avstrija izvedla raziskavo o uporabi in
izvajanju CAF v Avstriji. V raziskavi se je predvsem ugotavljalo poznavanje, uporaba modela
CAF ter pregled izvajanja CAF v Avstriji. K raziskavi je bilo povabljenih skupaj 854
menedžerjev iz organizacij javnega sektorja, povratne informacije pa so prejeli od 318 oseb,
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ki pokrivajo 172 organizacij javnega sektorja. Od tega se je 56 organizacij opredelilo kot CAFuporabniki, medtem ko 25 ni registriranih uporabnikov. V avstrijski podatkovni bazi CAF je
tako 87 CAF-uporabnikov, vendar jih je v uradni bazi manj kot 70. Od slednjih je 50 %
uporabnikov uporabilo model samoocenjevanja le enkrat, zanimanje za model je sicer veliko
(64 % organizacij), vendar je pogostnost uporabe modela po desetih letih še vedno nizka, saj
je od vseh uporabnikov modela le 41 % rednih uporabnikov (Staes in Thijs, 2012, str. 1–6).

3.3 ŠTUDIJA RAZVOJA IN RABE MODELA CAF V BELGIJI
Belgija je federativna država, znotraj katere živijo tri jezikovne skupnosti, razdeljena pa je na
tri regije – flamsko, valonsko ter regijo Bruselj, nadalje se regije delijo na občine. Uporaba
modela CAF v Belgiji narašča, čeprav je že nekaj let med vsemi državami EU prva po številu
uporabnikov, zlasti zaradi pogoja ocene po modelu CAF za sodelovanje na nacionalni
konferenci o dobrih praksah. Že iz leta 2006 se kaže velik poudarek na uporabi modela CAF v
Belgiji, saj je bila izdana nacionalna brošura na temo CAF, oblikovana študija primera ter CAF
verzija za specifične sektorje, oblikovana aplikacija v e-obliki ter posebna ocenjevalna orodja,
izvajana posebna usposabljanja za CAF, posamezna svetovanja in delavnice, bogata
izmenjava izkušenj preko spleta in partnerjev, vsakoletna organizacija tekmovanja ter
podelitev nagrade, oblikovane podatkovne baze in identificirani primeri dobre prakse. Tako na
nacionalnem tekmovanju prijavo upravne organizacije s samoocenjevalnim poročilom o
določeni dobri praksi preverijo zunanji ocenjevalci, mednarodna žirija pa zbere predstavitve in
med njimi izbere najboljši primer dobre prakse. Državnih konferenc se je do leta 2007
udeležilo več kot 2500 udeležencev, predstavljenih je bilo prek 50 primerov dobrih praks
(Tomaževič, 2010, str. 209).
Med njimi so bili naslednji nagrajenci (po Tomaževič, 2010, str. 209):
•

•

•

Urad za rojstva ter pomoč otrokom: delovna skupina šestih oseb, socialni delavci,
medicinske sestre in tehniki, je ob uporabi nove organizacijske sheme ter novih eorodij uvedla svetovanje z doma, stroški so se pri tem močno znižali.
Nacionalni belgijski zavod za zaposlovanje: s pomočjo modela CAF so oblikovali
strateško načrtovanje, vključno z ravnanjem s tveganji in razvili dobro prakso
ugotavljanja in zviševanja zadovoljstva zaposlenih z različnih vidikov delovnih pogojev
na lokalni ravni.
Finančni oddelek ministrstva francosko govoreče skupnosti v Belgiji: za pregled in
odpravo kritičnih točk procesov dela in določitev nosilcev odgovornosti so kot
izhodišče uporabili model CAF.

Belgija se je torej pridružila gibanjem za model CAF zelo zgodaj, do sedaj je namreč skupaj
že več kot 3500 ljudi, večinoma javnih uslužbencev sodelovalo pri izvedbi tega modela, poleg

53

tega pa skoraj 300 javnih organizacij izvaja samoocenjevanje po modelu CAF (Staes in Thijs,
2012, str. 1–6).

3.4 ŠTUDIJA RAZVOJA IN RABE MODELA CAF V ITALIJI
Italija je po svoji ustavni ureditvi republika, po upravni strukturi pa je razdeljena na 20 dežel
ali regij, ki se nato delijo na pokrajine, te pa na nekaj tisoč občin. Tudi v italijanski javni
upravi se uporabljajo isti standardi in modeli za ocenjevanje in razvoj kakovosti in odličnosti,
kot se uporabljajo v javnih upravah držav v EU, torej modela CAF in EFQM, standardi ISO,
sistem uravnoteženih kazalnikov, pa tudi specialna orodja, denimo t. i. VIC, model skupnega
ocenjevanja sprememb (Tomaževič, 2010, str. 210).
V Italiji se uporaba modela CAF spodbuja sistemsko na nacionalni ravni po posebnem
programu, ki se je začel izvajati jeseni 2004. Tako so najprej potekali seminarji po celi državi,
nato skoraj leto dni t. i. učni laboratoriji z učenjem na delovnem mestu (slednje pomeni
akcijsko učenje meril in postopka samoocenjevanja), spomladi 2005 je bil končan prvi
postopek tekmovanja in izbora nagrajencev, vzporedno pa so bila razvita podporna gradiva.
Zunanje ocenjevanje in posledične izboljšave potekajo v Italiji predvsem prek podelitve
nagrade za kakovost javnih uprav (»Premio qualita delle Amministrazioni pubbliche«), ki
uporablja referenčni model CAF. Nagrada je bila prvič podeljena maja 2005 in jo podeljujejo
bienalno, postopek pa vodi in koordinira italijansko Ministrstvo za javno upravo, v
sodelovanju z inštitutom »Formet« kot pooblaščeno zunanjo organizacijo in drugimi združenji,
kot je denimo državni svet potrošnikov. Leta 2005 je postopek zunanjega ocenjevanja potekal
v več fazah, enako tudi ob ponovitvi razpisa v letu 2007. Organizacije najprej na podlagi
javnega natečaja, objavljenega na spletu in v Uradnem listu Republike Italije, oddajo prijavo,
katere sestavni del je predpisan vprašalnik o izvedenih aktivnostih uprave/sektorja, o opisu
izvedenih študij z ugotavljanjem zadovoljstva uporabnikov in organizacijske klime v preteklih
letih, o opisu načrtovanih in izvedenih oblik ravnanja procesov, opredelitvi obstoječih
informacijskih sistemov ipd. Sodelujejo lahko organizacije državne oz. javne uprave,
zdravstvene ustanove, bolnišnice in vsa povezana uprava na področju zdravstva, občine,
združenja občin, gorska skupnost in druge oblike občinskega združenja, izobraževalni
inštituti, regije, province in glavna mesta, univerze, trgovinske, industrijske in obrtniške
zbornice ter drugi javni subjekti, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo. Pripravili so tudi
pravila in podroben vodič za pisanje prijavnice idr. ter vzpostavili register, namenjen izključno
ocenjevalcem. V drugi fazi postopka potem izbrane organizacije priložijo prijavno poročilo po
modelu CAF kot 50-stranski dokument. To poročilo pa potem ocenijo zunanji ocenjevalci, ki
so v letu 2005 izbrali v ožji nabor 40 uprav, ki so pridobile možnost dodatnega zunanjega
pregleda. Potem sledita zaključna selekcija in slovesna podelitev nagrad, vsem udeležencem
v finalni fazi in tudi tistim, ki v postopku izbora niso bili izbrani, pošljejo ocenjevalno poročilo,
ki vsebuje ključne teme, tj. prednosti in priložnosti za izboljšave v organizaciji. Pri
ocenjevanju se nikakor ne more zgoditi, da ne bi prišlo do podelitve nagrad, saj se že v prvi
54

fazi pregleda izberejo tiste uprave, ki imajo očitno dejansko zahtevano število točk za
minimalno stopnjo kvalitete (npr. vsaj 20 %). V postopku je tudi predvideno, da se lahko
posebno priznanje podeli organizaciji, ki sicer ni med zmagovitimi, a je zbrala največ točk pri
posameznem merilu (npr. v letu 2005 je bila vzpostavljena bolnišnica Azienda Ospedaliera
San Martino di Genova na področju rezultatov za odjemalce). Podelitev nagrad poteka
svečano vsako letu v Rimu (Kovač in Tomaževič, 2009, str. 109).
Danes več kot 350 italijanskih uprav že uporablja model CAF, prav tako je zanimanje s strani
ostalih uprav veliko. Glede na uporabo CAF po desetih letih lahko rečemo, da je model v Italiji
dobro podprt s strani politike. Na splošno model italijanske uprave vidijo kot močno orodje za
samoocenjevanje (Staes in Thijs, 2012, str. 38).

3.5 PRIMERJALNA ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI OZ. RAZLIK ZA
UPORABO V SLOVENIJI
V slovenski javni upravi oz. bolj specifično v državni upravi so se slovenski organi ministrstva
spoznali z ISO standardi že desetletje nazaj. S pomočjo raznih modelov odličnosti (kot CAF in
EFQM) se nekateri organi tako že od leta 2000 ukvarjajo s samoocenjevanjem, v letih 2004 in
nato še 2006 sta bili organizirani nacionalni konferenci, kjer so diskutirali uporabniki modela
CAF. V letu 2007 je bilo tako v Sloveniji registriranih okoli 80 uporabnikov CAF modela, kar je
glede na število organov v javnem sektorju in majhnost države relativno veliko, poleg tega pa
višje kot v Avstriji (Kovač in Tomaževič, 2009, str. 111).
Kot že navedeno, je bil model CAF razvit iz modela EFQM, tako da imata oba v osnovi enake
cilje in metode. Prav zaradi tega so prednosti obeh modelov podobne, s tem da je CAF bolj
usmerjen v upravo in njene posebnosti. Ključne prednosti modela CAF so (po Kovač, 2002,
str. 47–48):
•
•

•
•
•
•

integralnost modela: upošteva namreč dejavnike in rezultate dela;
model je razvit posebej za javni sektor, zato poudarja posebnosti upravnega dela,
zlasti upoštevanje strank, procesno usmerjenost uprave in nefinančne kazalce
uspešnosti delovanja;
zaradi široke uporabe v evropskih upravah omogoča primerljivost v evropskem
kontekstu;
oblikovan je na podlagi EFQM in nagrade Speyer, zato predstavlja »most« med
modeli;
organizacije lahko uporabljajo CAF svobodno in po želji, saj je javno dostopen in
brezplačen;
model lahko uporabljajo vsi deli javne uprave, ki zajemajo javne upravne organe na
nacionalni/zvezni, regionalni in lokalni upravni ravni; prav tako se lahko uporablja v
najrazličnejših okoliščinah kot del sistematičnega programa reforme, na podlagi
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•
•
•

odločitve posamezne organizacije v javnem sektorju ali kot vaja za razvoj določenega
dela organizacije;
možnosti uporabe so različne, od samoocenjevanja do primerjanja, zunanjega
ocenjevanja in nagrajevanja; lahko alternativno ali v zaporednih fazah;
relativna ohlapnost meril, ki upošteva različna izhodiščna stanja posameznih
organizacij (brez ponderjev);
posledično pomeni CAF relativno nizke stroške, zlasti pri samoocenjevanju, saj terja
relativno malo virov in časa za verodostojne rezultate.

Ugotovimo lahko, da je prednosti modela CAF veliko, na drugi strani pa je seveda potrebno
opozoriti tudi na slabosti modela, če ravno jih je manj. Kot že predhodno omenjeno, je
bistvena slabost rabe modela CAF v Sloveniji ta, da na žalost ni skombiniran s kazalniki, ki
kažejo učinkovitost organizacije v smislu upravne statistike in (kot obravnavano) rabe ZUP
kot krovnega zakona pri vodenju in odločanju v upravnih postopkih na upravnih enotah.
Namreč, v slovenski javni upravi je zavedanje o pomenu kakovosti veliko in v tej smeri so že
bile storjene izboljšave, saj je samoocenjevanje po CAF močno razširjeno. Kljub temu
samoocene niso tako metodološko uravnotežene in ni objektvnih ocen. Rezultati
samoocenitve po CAF organizacijam ne koristijo, sploh pa ne, če niso primerljivi z organi
izven meja države.
Po zadnjih podatkih raziskovalnega centra CAF je bilo v mesecu maju 2013 kar 2759
uporabnikov modela, in sicer v 46 državah. Registriranih CAF-uporabnikov je bilo v Sloveniji
70, v Avstriji 93, v Belgiji 313 in v Italiji 414 (EIPA, 2013b).
V Tabeli 6 je prikazano, koliko registriranih uporabnikov modela CAF je trenutno v bazi CAF
raziskovalnega centra po izbranih državah. Poleg števila registriranih uporabnikov, je
navedeno tudi število organov, ki so organi državne uprave, tako da lahko odstotkovno
vidimo, v kateri od izbranih držav je več uporabnikov modela, kar zadeva državno upravo.
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Tabela 6: Število registriranih uporabnikov CAF po državah, maj 2013

DRŽAVA

AVSTRIJA

BELGIJA

ITALIJA

SLOVENIJA

ŠT. VSEH
REGISTRIRANIH
UPORABNIKOV CAF

94

314

435

70

ŠT. UPORABNIKOV
DRŽAVNE UPRAVE

54

131

162

46

ODSTOTEK ORGANOV
DRŽAVNE UPRAVE

57,4 %

41,7 %

37,2 %

65,7 %

Vir: prirejeno po EIPA (2013c)

Kot je razvidno iz zgornje tabele, ima Slovenija najvišji odstotek uporabnikov CAF-organov
državne uprave, nato sledita Avstrija in Belgija. Najnižji odstotek med izbranimi pa ima Italija.
Pomembno pri tem je tudi, da pri vseh državah niso registrirani uporabniki ravno organi
državne uprave, kar je za raziskavo magistrskega dela bistveno, saj je obravnavana povezava
med CAF in ZUP kot temeljnim zakonom pri izvajanju osnovnega poslovnega procesa, tj.
vodenje in odločanje v upravnih postopkih. Obravnavane države imajo ne glede na velikost
približno enako število državnih organov. Opaziti je, da so v Belgiji in Italiji večina
registriranih uporabnikov raznorazne šole, agencije, policijske uprave oz. postaje, zapori,
zdravstvene ustanove, inštituti in ne ravno organi državne uprave. Za obravnavano tematiko
magistrskega dela pa so bistvenega pomena organi državne uprave oz. upravne enote, in
sicer zato, ker je tam, kot že omenjeno, osnovni poslovni proces upravni postopek. Iz
navedenega izhaja, da je za raziskavo pomembno le število organov državne uprave, kot
uporabnikov modela CAF. Zadnji stolpec v tabeli prikazuje, da je odstotek uporabnikov
organov državne uprave v Sloveniji najvišji, slednje pa tako ne pomeni, da je Slovenija bolj
aktivna od izbranih držav kar zadeva splošno uporabo in aktivnosti v zvezi z modelom CAF.

57

4 RAZISKAVA – VPLIV UPORABE CAF NA UČINKOVITOST MALIH
UPRAVNIH ENOT
4.1 IZHODIŠČA METODOLOGIJE RAZISKAVE
Namen raziskave v magistrskem delu je prikazati uporabo modela CAF na malih upravnih
enotah v Sloveniji ter vpliv uporabe na njihovo učinkovitost. Osredotočenost je na treh
izbranih merilih modela CAF, in sicer prvem, petem ter šestem merilu v povezavi z upravno
statistiko. Raziskava je zastavljena tako, da zajema presek treh pojmov, in sicer: izbrana
merila po modelu CAF, izbrane upravne enote ter izbrane kazalnike upravne statistike. V
končni fazi so podatki, ki jih dobimo, presek teh treh pojmov, kar prikazuje spodnja slika.
Slika 2: Presek CAF, ZUP in UE

Vir: lasten

V raziskavo v magistrskem delu bi bilo najbolj optimalno vpeljati vseh 58 upravnih enot v
Sloveniji, vendar je bil izbran (zaradi več razlogov) določen tip upravnih enot v Sloveniji, to so
male upravne enote po klasifikaciji MJU. Razlogov za izbor določenega tipa upravnih enot v
Sloveniji je kar nekaj, bistven pa je predvsem ta, da ostanem pri enakem redu velikosti. Zdi
se, da je vsekakor bolj smiselno primerjati upravne enote, ki pokrivajo približno enako število
prebivalcev, poleg tega so male upravne enote bolj vpete v lokalno okolje, predvidevala pa
sem tudi, da je pri le-teh bolj povezan kolektiv in večja pripravljenost sodelovanja v tovrstnih
raziskavah. Prav tako je tudi število obravnavanih upravnih zadev nekje v istem rangu.
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Anketni vprašalnik sem tako posredovala na elektronske naslove načelnikov in glavnih pisarn
vseh 17 malih upravnih enot po klasifikaciji takratnega Ministrstva za pravosodje in javno
upravo. Slednje pokrivajo do 18.000 prebivalcev. Prav vse male upravne enote so bile
pripravljene sodelovati in so posredovale zahtevane podatke oziroma izpolnjen anketni
vprašalnik.
Ker je model CAF sestavljen iz več meril, sem se v raziskavi osredotočila na le tiste ocene, ki
so pomembne za izbrane kazalnike po ZUP. Tako sem za raziskavo izbrala tri merila po
modelu, v katerih lahko najdemo temelje v izbranih kazalnikih upravne statistike. Izbrana
merila po modelu so, kot je omenjeno že v teoretičnem delu magistrskega dela, prvo, peto in
šesto merilo. Osredotočila sem se na posamezne ocene teh treh meril in pa skupne ocene po
modelu za določeno leto v povezavi z izbranimi kazalniki upravne statistike.
Pri izvedbi raziskave je bilo potrebno upoštevati, da so do sedaj izšle že tri verzije modela
CAF, tako da sem v prvem delu anketnega vprašalnika upravne enote prosila, da navedejo
podatke o samoocenjevanju od leta 2006 do leta 2011. Odločitev za pridobitev podatkov za
verzijo po CAF 2006 in tako od leta 2006 naprej pa zato, ker je ta verzija prinesla bistvene
spremembe glede točkovanja ocen meril. Po verziji modela CAF 2002 je bilo ocenjevanje po
točkah od 0 do 5, nov način ocenjevanja po verziji CAF 2006 pa je od 0 do 100 točk. Kljub
temu da so upravne enote navedle samoocenjevanje od leta 2006, so nekatere izmed njih še
vedno uporabile star način točkovanja, tj. po verziji iz leta 2002. Za slednje upravne enote so
narejene pretvorbe iz starega točkovanja v novo, saj je le tako možno primerjati posamezne
ocene po posameznih upravnih enotah. Pretvorba točkovanja je bila narejena na podlagi
primera pretvorbe v obstoječem diplomskem delu avtorice Maje Vodišek iz leta 2009. Vodišek
(2009, str. 19) navaja, da je pretvorba zahtevna, saj so merila in podmerila v novem sistemu
drugače zastavljena oziroma jih je manj. Avtorica razloži, da je ocene pretvorila z metodo
interpolacije, kar pomeni naslednji primer izračuna: Če je ocena merila znašala 4,13 po
starem sistemu modela CAF, potem je upoštevano, da interval med ocenami 2, 3 in 4 znaša
19 točk, in če ocena 4 znaša 71 točk, potem je:
13 × 0,19 = 2,47
2,47 + 71 = 73,47
Tako torej točke za oceno 4,13 po starem modelu CAF po metodi interpolacije znašajo po
novem modelu CAF 73,47. Po metodi avtorice Vodišek so torej pretvorjene vse ocene, ki so v
anketnih vprašalnikih navedene po starem točkovanju.
V drugem delu anketnega vprašalnika so upravne enote navedle podatke iz upravne statistike
za leto pred izvedbo in po izvedbi modela CAF. Podatki iz upravne statistike, ki so bili v
vprašalniku zajeti, so: skupno število upravnih zadev, število zaostankov, število pritožb na
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drugostopenjski organ ter število prijav pri upravni inšpekciji. Omejitev do leta 2011 pa sem
postavila ravno zaradi podatkov upravne statistike, ki se navezujejo na uporabo modela.
Namreč, koledarsko leto 2013 se v času izdelave dela še ni izteklo, tako da podatki upravne
statistike za leto 2013 še niso znani. V kolikor bi upoštevala samoocenjevanje po modelu tudi
v letu 2012, potem ne bi mogla primerjati upravne statistike v letih pred in po uporabi
modela, saj iz leta po uporabi še ni dostopna.
Iz podatkov, ki so jih upravne enote v anketnem vprašalniku navedle, je tako razvidno,
kakšna je učinkovitost na malih upravnih enotah glede na čas, ko je upravna enota prvič
izvedla samooceno po modelu CAF in čas po izvedbi samoocene. Bistvo raziskave je pokazati,
ali sploh je (in kako) samoocena po modelu vplivala na učinkovitost upravnega odločanja na
malih upravnih enotah. S samoocenjevanjem po modelu CAF bi morala vsaka upravna enota
spoznati, kaj mora še izboljšati, s tem pa bi izboljšala tudi samo učinkovitost pri upravnem
odločanju. Tako so torej v raziskavi za vsako izmed izbranih upravnih enot obravnavani
kazalniki učinkovitosti za določena leta, glede na kazalnike po izvedbi samoocene CAF. Če je
torej določena upravna enota izvedla samooceno po CAF, denimo v letu 2009, potem so
obravnavani kazalniki upravne statistike za leti pred in po tem, tj. za leto 2008 in 2010.

4.2 ANALIZA UPORABE CAF PO IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH
Tabela 7 prikazuje vseh 17 malih upravnih enot v Sloveniji in leta, ko so izvajale
samoocenitev po modelu CAF, posamezne ocene po merilih ter končno oceno po CAF za
vsako leto posebej. Poudariti velja, da so v tej tabeli navedene ocene točno tako, kot so jih
upravne enote v anketnih vprašalnikih navedle. Slednje pomeni, da so se nekatere upravne
enote ocenjevale in točkovale po stari verziji modela, tj. od 0 do 5 točk. Pretvorbe starih ocen
v nove so v tabeli zapisane v oklepajih poleg navedenih ocen po starem točkovanju.
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Tabela 7: Analiza uporabe CAF po malih upravnih enotah
Upravna
enota

UE Cerknica

2008

78,75

Ocena za
PETO
merilo:
Procesi
76,67

UE Hrastnik

2011
2008

82,50
60,03

81,67
76,9

86,00
75,35

83,71
66,91

2010
2008
2010
2011
2006
2010
2006

79,79
62
74
83
3,3 (36,7)
3,4 (58,6)
70

82,5
67
65
67
3,4 (58,6)
3,5 (60,5)
66,27

84,16
70
68
73
3,7 (64,3)
3,7 (64,3)
70

80,45
55
64
71
3,5 (60,5)
3,6 (62,4)
68,83

2010
2009

80,75
79,5

82
76

82
84

79,83
79,61

2009

73,93

82,67

90,38

82,38

UE Ribnica

2007
2008
2010
2006
2010
2008

68,125
78,75
89,75
2,81 (46,39)
3,16 (54,04)
69,52

60,33
72,00
91,00
2,73 (44,87)
2,82 (46,58)
67,29

77,5
82,00
93,00
2,93 (48,67)
3,06 (51,11)
70,54

65,49
75,36
90,04
2,88 (47,72)
3,06 (51,11)
67,59

UE Metlika

2010
2006

75,00
2,23 (35,37)

72,78
2,9 (32,71)

76,61
2 (31)

76,99
2,23 (35,37)

2006
2008
2009
2010
2011
2007

3,1(52,9)
60,5
63,0
63,5
64
52

3,5 (51,95)
50,0
51,6
50,66
51,0
58,3

3,8 (66,2)
71,0
76,0
76,5
76,5
70

3,3 (56,7)
51,28
55,98
56,3
56,39
62,5

2009
2011

60
75

65
78

75
80

67,8
79

2007

4,11 (73,09)

4,15(73,85)

4,45 (79,55)

4,32 (77,08)

2009
2010
2007
2008

4,23 (75,37)
4,65 (83,35)
70,6
51,81

4,22 (75,18)
4,45 (79,55)
95,6
48,63

4,51 (80,69)
4,75 (85,25)
89,70
59,61

4,36 (77,84)
4,64 (83,16)
72,25
55,80

UE Idrija

UE Izola
UE Logatec
UE
Dravograd
UE Mozirje
UE Ormož

UE Piran

UE Ruše

UE Radlje ob
Dravi
UE Ilirska
Bistrica
UE Trbovlje

UE Tržič
UE Zagorje
ob Savi

Leto
izvedbe
CAF

Ocena za
PRVO merilo:
Voditeljstvo

Ocena za ŠESTO merilo:
Rezultati –
državljani/odjemalci

Končna ocena po
CAF
(POVPREČNO)

80,00

78,72

Vir: lasten, Priloga 8
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Iz zgornje tabele je torej razvidno, da je UE Cerknica po navedbah v anketnem vprašalniku
samooceno v navedenem obdobju izvedla dvakrat, in sicer v letih 2008 in 2011. Ocene za
posamezna merila so razmeroma visoke, prav tako tudi končna ocena. Slednja je iz leta 2008
narastla za skoraj šest točk. UE Hrastnik je po navedbah v anketnem vprašalniku samooceno
v navedenem obdobju izvedla dvakrat, in sicer v letih 2008 in 2010. Sicer je v anketnem
vprašalniku navedeno, da so samooceno izvedli tudi v letu 2012. Ocene so v letu 2010 kar
narastle, še posebej vidna razlika je v končni oceni po CAF, ki je v letu 2010 narastla za
skoraj štirinajst točk. Opazno višja ocena je tudi pri prvem merilu, tj. Voditeljstvo, ki je
narastla za skoraj dvajset točk. UE Idrija je po navedbah v anketnem vprašalniku samooceno
v navedenem obdobju izvedla trikrat, in sicer v letih 2008, 2010 in 2011. Ocene so
postopoma po letih naraščale. Najvišja ocena v letu 2011 je ocena pod prvim merilom.
Zanimiv je manjši padec pri oceni za šesto merilo v letu 2010, vendar v letu 2011 spet
naraste. UE Izola je po navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju
izvedla dvakrat, in sicer v letih 2006 in 2010. Kljub letom ocenjevanja, je navedena UE
uporabila star način točkovanja pri ocenjevanju, tj. način ocenjevanja po verziji CAF 2002.
Zaradi lažje končne primerjave so ocene pretvorjene v nov način točkovanja, kot že uvodoma
omenjeno z metodo interpolacije. Najvišji sta oceni v obeh letih za šesto merilo, končna
povprečna ocena pa postopoma narašča. Slednja je iz leta 2006 v leto 2010 narastla za
skoraj dve točki.
UE Logatec je po navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju
izvedla dvakrat, in sicer v letih 2006 in 2010. Ocene so v letu 2010 kar narastle, še posebej
vidna je razlika med ocenama za peto merilo. Ocena je v letu 2010 narastla za skoraj
šestnajst točk. Končna ocena po CAF je v dveh letih narastla za 11 točk. UE Dravograd je po
navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla enkrat, in sicer
leta 2009. Ocena za šesto merilo, tj. Rezultati – državljani/odjemalci, je najvišja, ocena za
peto merilo, tj. Procesi, pa najnižja. UE Mozirje je po navedbah v anketnem vprašalniku
samooceno v navedenem obdobju izvedla enkrat, in sicer leta 2009, enako kot zgoraj
navedena UE Dravograd. Ocena za šesto merilo je zelo visoka, medtem ko je ocena za prvo
merilo najnižja. Povprečna končna ocena po CAF je razmeroma visoka. UE Ormož je po
navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla v letih 2007,
2008 in 2010. Izven navedenega obdobja pa tudi v letu 2012. Ocena za šesto merilo je od
začetka najvišja in še narašča po letih. Končna ocena se je iz leta 2007 do leta 2010 povečala
za skoraj petindvajset točk, prav tako se je ocena za prvo merilo iz leta 2007 do leta 2010
povečala za skoraj dvaindvajset točk. UE Piran je po navedbah v anketnem vprašalniku
samooceno v navedenem obdobju izvedla v letih 2006 in 2010. V anketnem vprašalniku pa je
navedeno tudi, da so izven zahtevanega obdobja izvedli samooceno v letu 2004. Prav tako so
uporabili star način točkovanja, tako da so ocene pretvorjene v nov način. Najbolj izstopa
ocena za prvo merilo v letu 2010, sicer pa so ocene iz prvega leta ocenjevanja in nato v
drugem razmeroma nizke in počasi naraščajo. UE Ribnica je po navedbah v anketnem
vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla v letih 2008 in 2010. Oceni za šesto
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merilo sta v obeh letih višji od ostalih, oceni za peto merilo pa najnižji. Končna ocena se je iz
leta 2008 v leto 2010 povečala za nekaj več kot devet točk. UE Metlika je po navedbah v
anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla v letu 2006. Poleg tega je
UE v anketnem vprašalniku navedla tudi, da so v letu 2007 sodelovali pri SOOJU pilotnem
projektu Razvoj in vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi 2007 in dobili
zunanjo samooceno. Tudi UE Metlika je kljub letu izvedbe samoocene uporabila star način
ocenjevanja, tako da je tudi tukaj narejena pretvorba ocen v nov način točkovanja. Ocene iz
leta 2006 so razmeroma nizke, malenkost višja od ostalih ocen meril je ocena za prvo merilo,
tj. Voditeljstvo, ki pa je iste vrednosti kot končna ocena. UE Ruše je po navedbah v anketnem
vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla največkrat od vseh malih upravnih
enot, in sicer v letih 2006, 2008, 2009, 2010 ter 2011. Za leto 2006 so izvedli ocenjevanje po
stari verziji modela CAF, tj. CAF 2002, tako da je bila narejena pretvorba v nov način
točkovanja. Ostala leta pa so izvajali ocenjevanje po novem načinu točkovanja. Zanimivo je,
da je navedena UE samooceno izvedla prav vsako leto v navedenem obdobju, razen v letu
2007 ne. Ocene za šesto merilo v vseh letih glede na ostale ocene najbolj izstopajo, tj. so
najvišje. Takoj za tem merilom sledijo ocene za prvo merilo, ki so prav tako razmeroma
visoke. Kljub visokim ocenam zahtevanih meril pa je končna ocena po CAF še vedno
razmeroma nizka, tj. okoli 55 točk povprečno. UE Radlje ob Dravi je po navedbah v anketnem
vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla v letih 2007 in 2009. Navedena UE je
tudi ena izmed UE, ki je samooceno izvedla tudi v letu 2012 ter to tudi navedla v anketnem
vprašalniku. Ocene za vsa posamezna merila ter tudi končna ocena so postopoma naraščale.
Najvišja ocena v primerjavi z ostalimi je ocena za šesto merilo. UE Ilirska Bistrica je po
navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju izvedla v letu 2011. Vse
ocene so med vrednostjo 75 in 80 ter so razmeroma visoke. Najnižjo oceno ima prvo merilo,
najvišja pa je pri šestem merilu. UE Trbovlje je po navedbah v anketnem vprašalniku
samooceno v navedenem obdobju izvedla v letih 2007, 2009 in 2010. Poleg tega je upravna
enota navedla tudi, da je samooceno izvedla tudi izven zahtevanega obdobja, in sicer v letu
2005 in 2012. Kljub navedenemu obdobju pa je upravna enota še ena izmed tistih, ki so
uporabile star način točkovanja po verziji CAF 2002. Tudi za to upravno enoto je bila
narejena pretvorba ocen. Ocene za posamezna merila za vsako navedeno leto so razmeroma
visoke ter iz leta v leto naraščajo. Najvišje ocene pri vseh letih so ocene za šesto merilo, tj.
Voditeljstvo, končna ocena po CAF iz leta 2007 do leta 2010 naraste za nekaj več od šestih
točk. UE Tržič je po navedbah v anketnem vprašalniku samooceno v navedenem obdobju
izvedla v letu 2007. Upravna enota je navedla tudi, da je samooceno izvedla izven
zahtevanega obdobja, in sicer v letu 2004. Ocena za peto merilo je zelo visoka, tudi ocena za
šesto merilo je dokaj visoka. UE Zagorje ob Savi je po navedbah v anketnem vprašalniku
samooceno v navedenem obdobju izvedla v letu 2008. Ocena za šesto merilo je med
navedenimi najvišja.
Opazimo lahko, da pri prvem merilu še posebej izstopa vrednost UE Ormož v letu 2010,
visoko oceno ima tudi UE Trbovlje v letu 2010, prav tako UE Idrija v letu 2011. Najnižjo
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oceno za prvo merilo ima UE Metlika, in sicer v letu 2006. Pri petem merilu (Procesi) najbolj
izstopa najvišja vrednost UE Tržič v letu 2007, takoj za njo pa izstopa tudi vrednost UE Ormož
iz leta 2010. Pri ocenah za šesto merilo ponovno najbolj izstopa ocena UE Ormož iz leta 2010,
takoj za njo pa ocena UE Mozirje iz leta 2009. Po končni oceni po modelu CAF najbolj izstopa
UE Ormož v letu 2010 s končno oceno kar 90,04. Z nekoliko nižjo oceno ji sledi UE Cerknica,
in sicer 83,71 iz leta 2011. Prav tako ima visoko povprečno končno oceno UE , in sicer 83,16
v letu 2010.
Kot kažejo rezultati, se je v času od leta 2006 do leta 2011 največ malih upravnih enot
samoocenjevalo po modelu CAF v letu 2010. Bilo jih je devet, kar predstavlja 53 % vseh
obravnavanih upravnih enot. Na drugem mestu je leto 2008, ko se jih je od navedenih
samoocenilo po modelu sedem. V letu 2007 in 2011 se jih je med izbranimi upravnimi
enotami samoocenjevalo po modelu najmanj, tj. štiri upravne enote. Razlog, da se jih je v
letu 2010 največ samoocenjevalo po modelu je mogoče ta, da je od uvajanja modela v
Sloveniji preteklo kar nekaj let in tako je že večina upravnih enot pričela z uporabo. V
Grafikonu 1 je prikazana uporaba modela CAF po številu UE po posameznih letih. Razvidno
je, da uporaba modela z leti ni sorazmerno naraščala, kar je na prvi pogled precej zanimivo in
mogoče malenkost nenavadno. Glede na leto 2006 je bilo leta 2007 nekaj upada, leta 2008
velik narast, leta 2009 spet nekaj manj uporabe, leta 2010 največ in leta 2011 kar velik upad.
Razlaga za obratno sorazmerno naraščanje bi lahko bila tudi ta, da upravne enote ponavadi
ne izvajajo ravno vsako leto samoocene po CAF, pač pa samooceno izvedejo vsaki dve leti.
Navedeno torej pomeni, da v kolikor se je neka upravna enota samoocenjevala v letu 2006, v
letu 2007 samoocene ni izvedla, pač pa jo je nato izvedla v letu 2008. V tem se torej lahko
skriva razlog, da vsako drugo leto uporaba pade oziroma vsako naslednje naraste.
Grafikon 1: Uporaba modela CAF po številu UE po letih
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Iz Tabele 8 je prav tako razvidno, v katerem letu se je po modelu CAF samoocenjevalo
največ upravnih enot. Za razliko od Grafikona 1 pa so v navedeni tabeli upravne enote tudi
poimensko navedene po posameznih letih. Izpostaviti velja UE Ruše, ki se je po modelu CAF
v izbranem obdobju, tj. od leta 2006 do 2011, ocenjevala kar petkrat, in sicer v vseh
navedenih letih, razen v letu 2007. UE Idrija, UE Ormož in UE Trbovlje so samooceno v tem
času po modelu izvedle trikrat, sedem od vseh upravnih enot je samooceno izvedlo dvakrat,
šest upravnih enot pa enkrat. Omeniti velja, da so se nekatere upravne enote samoocenile po
CAF tudi v letu 2012, kar v tabeli ni navedeno iz že zgoraj navedenih razlogov. Kljub temu so
upravne enote to navedle v anketnem vprašalniku. Upravne enote, ki so torej izvedle
samooceno v letu 2012, so UE Hrastnik, UE Ormož, UE Radlje ob Dravi in UE Trbovlje.
Tabela 8: Upravne enote po letih izvedbe samoocene po CAF

Leto izvedbe samoocene po CAF
2006 2007 2008 2009 2010 2011
x
x
x
x
x
UE Ruše
x
x
x
UE Trbovlje
x
x
x
UE Ormož
x
x
x
UE Idrija
x
x
UE Logatec
x
x
UE Izola
x
x
UE Piran
x
x
UE Radlje ob Dravi
x
x
UE Hrastnik
x
x
UE Cerknica
x
x
UE Ribnica
x
UE Tržič
x
UE Metlika
x
UE Zagorje ob Savi
x
UE Ilirska Bistrica
x
UE Mozirje
x
UE Dravograd
Vir: lasten, Priloga 8

Opazimo torej, da so med nekaterimi izbranimi upravnimi enotami kar velike razlike, saj se je,
kot je navedeno, UE Metlika v obravnavanem obdobju (tj. šestih letih) samoocenila po CAF
zgolj enkrat, UE Ruše pa v vseh letih, razen v letu 2007. Vsekakor uporaba modela prispeva k
večji učinkovitosti posamezne upravne enote, vendar pa se samoocena priporoča zlasti vsaj
na dve leti. Če se je UE Metlika samoocenila po modelu v začetku obravnavanega obdobja,
nato pa do konca obravnavanega obdobja niti enkrat, slednje pomeni, da iz tega nikakor ne
morejo biti razvidni trendi razvoja povečevanja kakovosti in učinkovitosti s pomočjo
navedenega modela v smislu izboljšanja kazalnikov učinkovitosti. Prav tako pa prepogosta
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samoocena po CAF lahko na drugi strani pomeni premajhne razlike iz leta v leto, kar pa ne
pomeni nesmiselnost izvajanja. UE Ruše je dober primer izboljševanja upravne statistike iz
leta v leto v povezavi z izvajanjem CAF. Je pa res, da izvedba samoocene po CAF ne povzroča
nikakršnih stroškov, tako da lahko vsak organ sam presodi, kdaj in na koliko časa izvajati
samooceno po modelu. Pri tem pa sicer ne gre zanemariti dejstva, da samoocena zahteva
veliko vloženega časa, organizacije in truda pri izvedbi. Slednje pomeni, da je samooceno, po
priporočilih, najbolje izvesti vsaj na dve leti, dosledno in redno z namenom trajnosti izboljšav.
Kljub navedenemu pa je potrebno proučiti, kaj pogostost samoocenjevanja po CAF pomeni za
izbrane kazalnike upravne statistike. V naslednjem poglavju je analizirana povezava med
izvedbo samoocene in izboljšanjem upravne statistike.
4.2.1 UPRAVNA STATISTIKA PO UPRAVNIH ENOTAH
V nadaljevanju je predstavljena upravna statistika na malih upravnih enotah v letih od 2007
do 2011. Izbrani kazalniki so prikazani po posameznih letih, s tem, da so zaostanki, pritožbe
na drugostopenjski organ ter prijave pri upravni inšpekciji prikazane v obliki števil in deležev
glede na skupno število upravnih zadev, ki so v promilih (‰). Podatki o prijavah pri upravni
inšpekciji so črpani iz poročil o delu upravne inšpekcije za navedena leta. Glede nadzora
upravne inšpekcije in pregleda le-te je bistveno opozoriti, da je iz poročil upravne inšpekcije
za obravnavana leta razvidno, da število samih prijav ne pomeni tudi dejansko izvedenih
nadzorov ter ugotovljenih kršitev in nepravilnosti. Tako je bil nadzor izveden v letu 2007
samo na UE Izola, v letu 2008 na UE Hrastnik in UE Piran, v letu 2011 pa na UE Tržič. Prav
tako število pritožb na drugostopenjski organ ne pomeni nujno utemeljenost le-teh. Iz
upravne statistike torej ni razvidno, ali so bile pritožbe dejansko utemeljene in ali je bila
kasneje potrjena odločitev prvostopenjskega organa.
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Tabela 9: Upravna statistika po UE 2007–2011

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

Tabela 9 prikazuje upravno statistiko vseh malih upravnih enot od leta 2007 do 2011. Kar
zadeva število upravnih zadev v letu 2007, lahko ugotovimo, da ima UE Dravograd najmanjše
število upravnih zadev, tj. 3465. Sledita ji UE Hrastnik in UE Tržič. V letu 2008 spet najmanjše
število upravnih zadev UE Dravograd, nato pa UE Tržič in UE Ribnica. Daleč največ upravnih
zadev imajo v navedenem letu UE Radlje ob Dravi, UE Cerknica in UE Idrija, slednja kar
10819. V letu 2009 je imela največje število upravnih zadev UE Radlje od Dravi, takoj za njo
pa UE Piran. V letu 2010 je imela največje število upravnih zadev UE Zagorje ob Savi,
najmanjše pa zopet UE Dravograd ter UE Ribnica. V letu 2011 je imela največje število
upravnih zadev UE Ilirska Bistrica, UE Piran ter UE Cerknica, najmanjše pa prav tako kot v
vseh prejšnjih letih UE Dravograd ter UE Tržič. Iz tabele je torej razvidno, da imajo največje
število upravnih zadev letno tiste male upravne enote, ki pokrivajo največji teritorij ali pa
veliko število prebivalcev. Tako so že iz Tabele 4 razvidne značilnosti malih upravnih enot,
kjer lahko vidimo, da UE Radlje ob Dravi, ki je imela kar trikrat v obravnavanem obdobju
največje število upravnih zadev, pokriva ogromen teritorij poleg tega pa okrog 16.000
prebivalcev. Enako velja za UE Zagorje ob Savi in UE Ilirska Bistrica, ki sta v letu 2010 in
2011 imeli največje število zadev. Prva navedena UE niti ne pokriva tako velikega teritorija,
pač pa pokriva veliko število prebivalcev. UE Ilirska Bistrica pa na drugi strani pokriva daleč
največji teritorij. Kazalnik upravne statistike število upravnih zadev je za raziskavo v
magistrskem delu pomemben predvsem zato, ker omogoča primerljivost ostalih kazalnikov po
upravnih enotah. Namreč, število zaostankov ali pa pritožb na drugostopenjski organ je lahko
na neki upravni enoti videti precej višje kot na drugi, vendar šele deleži le-teh omogočajo
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primerjavo, ker je število upravnih zadev na nekaterih upravnih enotah precej večje kot na
drugih. V Tabeli 9 so tako poleg števila zaostankov, števila pritožb na drugostopenjski organ
ter števila prijav pri upravni inšpekciji dodani tudi deleži le-teh (v ‰).
Kar zadeva zaostanke, sta imeli v letu 2007 največ zaostankov UE Izola ter UE Ruše, kar
sedem upravnih enot pa ni imelo niti enega zaostanka. V letu 2008 je imela največji delež
zaostankov UE Piran in UE Izola, tri od navedenih upravnih enot (UE Logatec, UE Ribnica, UE
Radlje ob Dravi) pa niso imele nobenega zaostanka. V letu 2009 sedem od navedenih
upravnih enot zaostankov ni imelo, največ le-teh pa je imela UE Piran, takoj za njo pa UE
Izola in UE Idrija. Največji delež zaostankov (tj. 1,3 ‰) v letu 2010 je imela UE Idrija, v letu
2011 pa UE Dravograd. V letih 2010 in 2011 so imele upravne enote skupno najnižji delež
zaostankov, kar trinajst od navedenih jih zaostankov ni imelo. Delež zaostankov je bil torej
dvakrat v obravnavanem obdobju na UE Piran najvišji. Zakaj je temu tako, ni ravno
definirano, je pa vzrokov lahko več. Iz upravne statistike je razvidno, da se je število upravnih
zadev na UE Piran iz prvega leta obravnavanega obdobja v zadnje razmeroma povečalo in
možno je, da so zaostanki ostajali iz prejšnjih poročevalskih obdobij. Razlogi so lahko tudi
kadrovski. Mogoče se je število zaposlenih v teh letih zmanjšalo in posledično zadeve niso bile
pravočasno rešene.
Kar zadeva delež pritožb na drugostopenjski organ, je bil v letu 2007 najvišji na UE Piran (5,6
‰). V letu 2008 sta imeli najvišji delež UE Ilirska Bistrica in UE Piran, nobene pritožbe na
drugostopenjski organ pa ni imela le UE Tržič. V letu 2009 ni imela nobene pritožbe na
drugostopenjski organ UE Hrastnik, najvišji delež pa je viden pri UE Piran. V letu 2010 je bil
delež najvišji pri UE Izola, najnižji pa UE Zagorje ob Savi. V letu 2011 je bil delež najvišji na
UE Piran, najnižji pa na UE Ruše. Tudi po deležu pritožb na drugostopenjski organ najbolj
izstopa UE Piran, ki je imela v treh letih obravnavanega obdobja najvišji delež med vsemi
malimi upravnimi enotami. Kot že uvodoma omenjeno, je potrebno imeti v mislih, da podatek
delež pritožb na drugostopenjski organ le približno pomeni tudi utemeljenost le-teh in
dejansko napak upravne enote. Namreč, iz upravne statistike ni razvidno, ali je bila napaka
na strani prvostopenjskega organa ali pa je drugostopenjski organ le potrdil odločitev prvega.
Kot je razvidno iz tabele, je bilo v obravnavanem obdobju kar nekaj prijav pri upravni
inšpekciji. Kljub temu velja znova poudariti, da število prijav ne pomeni nujno tudi
dejanskega nadzora in kršitve. Tako je iz poročil upravne inšpekcije razvidno, da je bil v letu
2007 nadzor izveden samo na UE Izola, kar pa zadeva delež prijav, je bil najvišji na UE Piran.
V letu 2008 je bil nadzor dejansko izveden samo na UE Hrastnik in UE Piran, iz podatkov pa
je razvidno, da sta imeli najvišji delež prijav UE Tržič in UE Piran, osem od navedenih pa ni
imelo niti ene prijave. V letu 2009 ni bilo nobene prijave pri upravni inšpekciji na nobeni od
malih UE, razen na UE Piran ena, vendar tam nadzor ni bil izveden. Po podatkih poročil
upravne inšpekcije tudi v letu 2010 na nobeni UE ni bil izveden nadzor. V letu 2011 je bil
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izveden nadzor na UE Tržič, prijav skorajda ni bilo, razen na UE Radlje ob Dravi (0,5 ‰) ter
UE Tržič (0,2 ‰).
Kar zadeva kazalnik delež zaostankov na posameznih upravnih enotah, lahko ugotovimo, da
po izboljšavah le-tega najbolj izstopata UE Ruše in UE Ilirska Bistrica. UE Ruše je izvedla
samooceno po CAF v letih 2006, 2008, 2009, 2010 in 2011. Od druge samoocene dalje se je
delež zaostankov močno zmanjšal, nato pa upadel na ničlo. Iz navedenega lahko sklepamo,
da je na UE Ruše izvajanje samoocene po CAF učinkovito pripomogla k izboljšavam
obravnavanega kazalnika. Medtem ko se je na UE Ilirska Bistrica delež zaostankov prav tako
iz leta v leto zmanjševal, vendar pa se je navedena UE po CAF samoocenila le v letu 2011,
delež zaostankov pa je začel upadati že po letu 2007. Iz navedenega je razvidno, da v tem
primeru samoocena po CAF v obravnavanem obdobju ni imela bistvenega vpliva na
izboljšanje kazalnika.
Rezultati povezave med samoocenitvijo po CAF in kazalnikom deleža pritožb na
drugostopenjski organ kažejo predvsem na kratkoročni vpliv izboljšav na zmanjšanje deleža
le-teh. Namreč, UE Cerknica je samooceno po CAF izvedla v letih 2008 in 2011. V letu 2009
je vidno zmanjšanje deleža tega kazalnika, medtem ko se naslednje leto spet zviša. Slednje
pomeni, da je samoocena po CAF imela vpliv na izboljšavo, vendar na žalost le za kratek čas.
Enak primer je UE Radlje ob Dravi, ki je samooceno izvedla v letih 2007 in 2009. Ravno v
letih 2008 in 2010, po obeh samoocenitvah, je delež pritožb upadel, nato pa se je zopet
malenkost povišal. Je pa vsekakor pomembno opozoriti na dejstvo, da število pritožb na
drugostopenjski organ ne pomeni tudi dejanske utemeljenosti le-teh.
Pri kazalniku prijav pri upravni inšpekciji, na obravnavanih upravnih enotah, najbolj izstopa
UE Piran, pri kateri je najbolj viden upad iz leta v leto, še posebej pa po letu 2007 in 2008.
Navedena UE je samooceno sicer izvedla v letih 2006 in 2010, vendar je že pred drugo
samooceno delež prijav upadel, tako da bistvene povezave med samooceno in kazalnikom v
tem primeru ni videti.
Pri kazalniku ankete zadovoljstva strank (podatki v nadaljevanju v Tabeli 10) najbolj izstopa
UE Ormož, ki je sicer imela v vseh letih visoke ocene, kolikor je razvidno iz rezultatov pa
slednje ni ravno povezano z izvedbo samoocene po CAF. Sicer je po prvi samooceni v letu
2007 vidno povišanje ocene, ne pa tudi po drugi samooceni. Na drugi strani pa je UE
Hrastnik, pri kateri je razvidno izboljšana ocena po letu samoocenitve po CAF, izvedba druge
samoocene pa je bila na omenjeni upravni enoti v letu 2010, za leto 2011 pa na žalost za
rezultate anket zadovoljstva podatka ni. Na UE Trbovlje pa je celo po vsaki izvedbi
samoocenitve po CAF razviden padec zadovoljstva strank. Slednje nikakor ne pomeni, da bi
CAF negativno vplival na naveden kazalnik, ker je pri zadovoljstvu strank prisotna še vrsta
drugih dejavnikov, ki vplivajo na ocenjevanje anket s strani strank.
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V nadaljevanju je Tabela 10, kjer so razvidne ocene po letih CAF po vseh malih upravnih
enotah in podatki upravne statistike za leto pred in po izvedbi modela. Iz slednjega je
predvsem viden obstoj povezave med ocenami posameznih meril (oz. višino le-teh) po CAF in
pa morebitnimi izboljšavami kazalnikov, ki so povezani s temi merili. Delež Z in delež P
pomenita deleže zaostankov in pritožb na drugostopenjski organ, delež UI pa delež prijav pri
upravni inšpekciji. Kazalniki upravne statistike so pridani v stolpec pod merilom CAF, ki mu
najbolj ustreza. Slednje pomeni, da je npr. delež zaostankov in delež pritožb na
drugostopenjski organ v tesni povezavi s petim merilom, zadovoljstvo strank pa s šestim
merilom po CAF. Tako lahko vidimo, kakšna je bila ocena posameznega merila v posameznih
samoocenjevalnih letih. Spodaj so prikazana leta in deleži upravne statistike v letih pred in po
uporabi modela CAF, odvisno od tega kolikokrat je upravna enota samooceno izvedla. Za leto
2011 podatki ocen anket zadovoljstva strank na žalost niso dostopni, prav tako je v raziskavi
obravnavano obdobje upravne statistike od leta 2007 dalje.
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Tabela 10: Prikaz ocen UE po merilih CAF in upravne statistike
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Vir: lasten, Tabela 7, Tabela 9
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Pri zgornji tabeli je bistveno ugotoviti, ali obstaja korelacija med izboljšavami kazalnikov
upravne statistike po letu izvedbe CAF po posameznih merilih (in višino le-teh). Dejstvo je, da
so pri nekaterih upravnih enotah razvidne izboljšave, vendar v nekaterih primerih tudi le do
leta po samoocenitvi, nato pa zopet viden upad izboljšav. Na malih upravnih enotah se je
kazalnik prijav pri upravni inšpekciji na osmih upravnih enotah izboljšal v letu po izvedbi
(prve) samoocene. V kolikor je upravna enota izvedla več samoocenitev, se je to poznalo tudi
po višini prvega merila. Ne velja pa zanemariti dejstva, da je na štirih od izbranih upravnih
enot, ne glede na izvedbo samoocene, kazalnik ostal enak, tj. nespremenjen oz. je delež letega v vseh letih enak nič. Na UE Cerknica pa se je, zanimivo, v letu po prvi samoocenitvi
delež kazalnika povišal, vendar pa se je ocena za prvo merilo pri drugi samoocenitvi v letu
2011 povišala. Glede kazalnika delež zaostankov na malih upravnih enotah v povezavi z višino
petega merila po več samoocenitvah je opaziti, da je na osmih upravnih enotah vidna
korelacija med povišanjem ocene merila in nato zmanjšanja deleža zaostankov iz leta pred v
leto po samoocenitvi. Na petih upravnih enotah je delež zaostankov po upravni statistiki iz
leta v leto enak nič, tako da korelacije med (višino) petega merila po samoocenitvi ni zaznati.
Na drugi strani pa je na dveh izmed izbranih upravnih enot vidno poslabšanje kazalnika
zaostankov. Vendar pa je pri tem potrebno izpostaviti, da je tudi ocena pridanega merila iz
leta prve samoocenitve v drugo upadla, kar potrjuje korelacijo med deležem zaostankov in
višino petega merila. Na desetih izmed omenjenih upravnih enot je delež pritožb v letu po
izvedbi samoocene bistveno upadel, prav tako je ocena šestega merila CAF iz leta v leto
izvedbe naraščala. Pri treh upravnih enotah pa se je delež pritožb po izvedbi samoocene
povišal, kljub temu da je ocena petega merila izredno visoka oz. se je iz leta prve samoocene
v naslednjo povišala. Pri štirih upravnih enotah pa med ocenami, izvedbo in deležem
kazalnika ni nobene povezave, saj je delež pritožb v obravnavanem obdobju, ne glede na
izvedbo in višino meril CAF, enak nič. Pri enajstih od izbranih upravnih enot je kazalnik
zadovoljstva strank oz. ocena anket na splošno iz leta v leto boljša. Pri navedenem kazalniku
je pomembno predvsem to, da je pri enajstih upravnih enotah vidna povezava med višino
ocene šestega merila po CAF ter nato oceno ankete zadovoljstva strank. Glede na navedeno
lahko strnemo, da je v povprečju zaznati povezavo med višino meril CAF in kazalniki pri
skoraj več kot polovici malih upravnih enot. Večinoma z oceno merila raste tudi delež
kazalnikov v letu po izvedbi, v nekaterih primerih tudi ne. Višina meril do neke mere torej je
povezana z izboljšanimi kazalniki, slednje bolj očitno pri deležu zaostankov in deležu pritožb
na drugostopenjski organ, ne pa tudi pri deležu upravne inšpekcije in ocenah anket
zadovoljstva strank.
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4.2.2 PRIMERJAVA REZULTATOV PO CAF, UPRAVNE STATISTIKE IN ANKET
ZADOVOLJSTVA STRANK
Bistvo raziskave v magistrskem delu je preučiti, kako, koliko, in če sploh je uporaba modela
CAF na malih upravnih enotah vplivala na učinkovitost določenih/izbranih parametrov
upravne statistike. Izbrana merila po CAF so namreč v tesni povezavi z nekaterimi določbami
ZUP, saj lahko dobre ocene po CAF pri npr. petem merilu povežemo s členi, ki obravnavajo
odločanje v predpisanih rokih (posredno tudi čim večje število rešenih upravnih zadev),
pomoč strankam, načela upravnega postopka itd. V pričujočem poglavju so z grafikoni
predstavljeni rezultati upravne statistike (delež pritožb na drugostopenjski organ, delež
zaostankov, delež prijav pri upravni inšpekciji ter rezultati anket zadovoljstva strank) za vse
male upravne enote za leta pred in po uporabi modela CAF. Rezultati anket zadovoljstva
strank od leta 2003 do 2012 so v Prilogi 7, pridobljeni pa so bili s spleta, s strani takratnega
MJU. Za leto 2011 je podatek dostopen samo za UE Ruše, za vse ostale upravne enote
podatek ni dostopen. V magistrskem delu je osredotočenost na končnih ocenah anket
zadovoljstva in ne na vseh posameznih ocenah, saj nas zanima dinamika ocen iz leta v leto,
tj. ali gre za padanje ali naraščanje, po uporabi CAF-modela.
V poglavju 4.2 Analiza uporabe CAF po izbranih upravnih enotah so torej predstavljeni
rezultati za izbrana merila po CAF za leta, ko so CAF upravne enote izvajale. UE Cerknica je
samooceno po CAF izvedla v letu 2008 in 2011. Razvidno je, da je delež zaostankov po
uporabi CAF na UE Cerknica v letih 2009 in nato v 2012 upadel. Slednje pa ne moremo trditi
za delež pritožb na drugostopenjski organ, kjer je viden upad le v letu 2009. Delež prijav pri
upravni inšpekciji je bil malenkost višji v letu 2010, sicer pa UE Cerknica s tem v navedenih
letih ni imela težav. Zadovoljstvo strank je iz leta v leto večinoma naraščalo. Po prvi
samooceni po CAF je zadovoljstvo malenkost narastlo, po drugi pa zopet padlo. Vsi kazalniki
na UE Cerknica so se po uporabi modela do danes vsekakor izboljšali. Zmanjšal se je delež
zaostankov, delež pritožb na drugostopenjski organ je v zadnjem letu upadel, zadovoljstvo
strank pa je se je iz leta v leto povečevalo. Poleg tega pa se je še delež prijav pri upravni
inšpekciji v zadnjem letu znižal. Na UE Cerknica je torej videti vpliv samoocene po CAF,
vendar je iz grafikona razvidno, da je le-ta kratkoročen, saj so se vsi kazalniki takoj po izvedbi
samoocene izboljšali, nato pa zopet poslabšali.
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Grafikon 2: UE Cerknica in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

Na UE Hrastnik so samooceno po CAF izvedli v letih 2008 in 2010. Grafikon 3 prikazuje, da se
je delež zaostankov po uporabi CAF na UE Hrastnik zmanjšal na ničlo. Delež prijav pri upravni
inšpekciji se je po prvi samooceni prav tako zmanjšal na ničlo, slednje pa za delež pritožb na
drugostopenjski organ ne moremo reči, omeniti pa velja zmanjšanje le-tega v zadnjem letu
obravnavanega obdobja in to po drugi izvedbi samoocene. Rezultati kažejo, da je
zadovoljstvo strank iz leta v leto naraščalo, sploh po prvi samooceni, tj. v letu 2009, še bolj
pa iz leta 2009 v leto 2010. Kljub temu da je bil delež pritožb sprva nekoliko višji, se je
zadovoljstvo strank iz leta v leto povečevalo, kar pomeni, da je izvedba samoocene vplivala
na izboljšave v smislu kazalnikov upravne statistike. Tudi pri UE Hrastnik je razvidno, da so se
kazalniki po obeh samoocenah izboljšali, po prvi samoocenitvi sicer spet kratkoročno, saj so
kazalniki v letu 2009 izboljšani, nato pa spet slabši.
Grafikon 3: UE Hrastnik in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)
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UE Idrija je samooceno po CAF izvedla trikrat, tj. v letu 2008, 2010 in 2011. Grafikon 4
prikazuje upad deleža zaostankov, delež pritožb na drugostopenjski organ pa je, zanimivo, v
vsakem letu po uporabi CAF nižji. Namreč, v letu 2008 je bil delež 1,6 ‰, po uporabi modela
v letu 2009 je bil delež 1,3 ‰, v letu 2011 pa znatno nižji, to je 0,5 ‰. Prijav pri upravni
inšpekciji praktično ni bilo. Zadovoljstvo strank je iz leta v leto izmenično padalo in naraščalo.
Po prvi samooceni po CAF je v letu 2009 zadovoljstvo sicer upadlo, prav tako po drugi
samooceni v letu 2012, kar je razvidno iz tabele v Prilogi 7. Kljub temu je delež vseh
kazalnikov do leta 2011 upadel, zadovoljstvo strank na koncu obravnavanega obdobja pa je
prav tako narastlo, tako da je samoocena po CAF pripomogla k izboljšanju kazalnikov.
Grafikon 4: UE Idrija in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Izola je samooceno po CAF izvedla dvakrat, tj. v letu 2006 in 2010. Grafikon 5 prikazuje,
da je delež zaostankov iz leta 2007 do leta 2011 močno upadel, delež pritožb je tudi po
uporabi CAF naraščal, delež prijav pri upravni inšpekciji pa je iz leta 2007 do leta 2011
upadel. Zadovoljstvo strank je po prvem letu samoocenitve iz leta 2006 v leto 2007 močno
narastlo (slednje je razvidno iz ocene anket zadovoljstva v letu 2006 v Prilogi 7), nato pa je
po izvedbi druge samoocene malenkost upadlo. Delež zaostankov se je sicer res zmanjšal,
vendar se je v zadnjem letu zadovoljstvo strank znižalo, prav tako je v zadnjem letu, v
primerjavi z ostalimi, upadel delež pritožb na drugostopenjski organ. Pri tej upravni enoti so
bolj vidne izboljšave po drugi izvedbi samoocene po CAF, saj je delež pritožb bistveno upadel.
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Grafikon 5: UE Izola in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Logatec se je samoocenila po CAF v letu 2006 in 2010. Na Grafikonu 6 je moč ugotoviti,
da je delež pritožb po zadnji uporabi modela CAF, tj. v letu 2011, močno upadlo, prav tako je
delež prijav pri upravni inšpekciji enak nič. Glede zadovoljstva strank je po letu 2006 iz tabele
v Prilogi 7 razvidno, da je le-to vztrajno naraščalo, iz leta 2010 v leto 2012 pa je zadovoljstvo
strank malenkost nižje. Tako delež zaostankov in pritožb na drugostopenjski organ kot tudi
delež prijav pri upravni inšpekciji so se v zadnjem letu bistveno znižali, kljub zanemarljivemu
malenkost nižjemu zadovoljstvu strank. Po drugi samooceni po CAF je delež zaostankov in
delež prijav ostal nespremenjen, tako da bistvene povezave med kazalniki in drugo izvedbo
samoocene ni zaznati.
Grafikon 6: UE Logatec in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Dravograd se je v obravnavanem obdobju samoocenjevala po CAF enkrat, in sicer v letu
2009. Delež zaostankov se je v letu po uporabi samoocenjevalnega okvira znižal, kar je
razvidno iz Grafikona 7, delež pritožb na drugostopenjski organ pa je v vseh letih skoraj
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konstanten. Prijave pri upravni inšpekciji navedena upravna enota v obravnavanem obdobju
ni imela. Zadovoljstvo strank je iz leta v leto izmenjujoče naraščalo in padalo, razen iz leta
2006 v leto 2007 je vidno povečanje, po prvi samooceni po CAF pa je vidno zmanjšanje
zadovoljstva strank.
Grafikon 7: UE Dravograd in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Mozirje je prav tako kot UE Dravograd v obravnavanem obdobju samooceno po CAF
izvedla le v letu 2009. Delež zaostankov je zanemarljiv, delež pritožb na drugostopenjski
organ pa je med višjimi, po letu izvedbe samoocene se malenkost poviša. Prijav pri upravni
inšpekciji praktično ni. Kar zadeva zadovoljstvo strank pa je po letu 2009 vidno le še
naraščalo. Torej, kljub manjšemu povečanju deleža pritožb na drugostopenjski organ, je
zadovoljstvo strank od leta 2009, tj. od izvedbe samoocene, le še naraščalo, kar kaže na
pozitiven vpliv izvedbe samoocene na kazalnike upravne statistike.
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Grafikon 8: UE Mozirje in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Ormož je v obravnavanem obdobju samooceno po CAF izvedla kar trikrat, in sicer v letih
2007, 2008 in 2010. Iz Grafikona 9 pa je razvidno, da se je delež zaostankov znižal do ničle,
delež pritožb na drugostopenjski organ pa se iz leta v leto izmenično znižuje in povečuje.
Prijav pri upravni inšpekciji navedena UE v obravnavanem obdobju ni imela. Po letih uporabe
modela CAF je zadovoljstvo strank le še naraščalo, razen malenkost nižje ocene v letu 2009.
Ob koncu obravnavanega obdobja se je znižal delež pritožb na drugostopenjski organ, delež
zaostankov prav tako, poleg tega pa je zadovoljstvo strank po vseh izvedbah samoocenitve
narastlo.
Grafikon 9: UE Ormož in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Piran je v navedenem obdobju samooceno po CAF izvedla dvakrat, in sicer v letih 2006 in
2010. Delež zaostankov se je močno znižal, posebej po letu 2010, kar prikazuje Grafikon 10.
Delež pritožb na drugostopenjski organ je v primerjavi z ostalimi upravnimi enotami visok.
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Razvidno je, da iz leta v leto izmenično niža in viša. V začetku obravnavanega obdobja je
videti, da je bilo kar nekaj prijav pri upravni inšpekciji, v letu 2011 se je delež zmanjšal na
ničlo. Po letih izvedbe samoocene je zadovoljstvo strank večinoma naraščalo (razen v letu
2012 nižja ocena kot v letu 2010, kar je razvidno iz tabele v Prilogi 7). Po izvedbi prve
samoocene po CAF se je delež zaostankov presenetljivo povišal, vendar se je po drugi
samooceni močno znižal. Prav tako je bil po prvi samooceni v letu 2007 kar visok delež
pritožb, po drugi samooceni pa se je delež ponovno zvišal. Kljub navedenemu je zadovoljstvo
strank v letih po izvedbi samoocene narastlo. Močnega vpliva med izvedbami samoocene po
CAF tukaj sicer ni zaznati, je pa pomembno poudariti, da je zadovoljstvo strank večinoma
naraščalo.
Grafikon 10: UE Piran in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Ribnica je v izbranem obdobju izvedla samooceno po CAF v letih 2008 in 2010. Kot lahko
vidimo na Grafikonu 11, zaostankov v obravnavanem obdobju ni bilo. Prav tako je bil delež
pritožb skoraj konstanten proti koncu obdobja, le iz leta 2008 v leto 2009 lahko opazimo
sunkovito povišanje. Prijav pri upravni inšpekciji je bilo le na začetku obravnavanega obdobja
nekaj več, po letu 2007 pa je opazen upad. Ravno v letu 2009, tj. po izvedbi prve
samoocene, se je ocena zadovoljstva strank malenkost znižala, po letu 2010 pa je bila v letu
2012 veliko višja ocena (kar je razvidno iz tabele v Prilogi 7). Razvidno je torej, da prva
samoocenitev po CAF ni pokazala pozitivnih učinkov na kazalnike upravne statistike, so se pa
slednji po drugi izvedbi samoocene po letu 2010 izboljšali.
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Grafikon 11: UE Ribnica in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Metlika se je v obravnavanem obdobju po CAF samoocenila le enkrat, in sicer v letu 2006.
Na Grafikonu 12 je razvidno, da sta delež zaostankov kakor tudi delež prijav pri upravni
inšpekciji zanemarljiva, največji delež pritožb na drugostopenjski organ pa je zaznati v letu
2010. Po prvi samooceni v letu 2006 je ocena zadovoljstva strank sicer narastla, vendar je v
letih po tem znova padla, v letu 2012 pa sunkovito narastla (kar je razvidno iz tabele v Prilogi
7). Po samooceni v letu 2006 je na tej UE zadovoljstvo strank ostalo nespremenjeno, ocena
ankete zadovoljstva je namreč razvidna iz Priloge 7. Kljub temu sta na UE Metlika v zadnjem
letu obravnavanega obdobja delež zaostankov in delež pritožb na drugostopenjski organ
upadla, prav tako je delež prijav pri upravni inšpekciji že več let nespremenjen, tj. nič. Glede
na to, da je bila samoocena izvedena v letu 2006 in nato do konca obravnavanega obdobja
nič več, o izboljšanju kazalnikov in izvedbo samoocene po CAF na tej upravni enoti ne
moremo govoriti.
Grafikon 12: UE Metlika in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

81

UE Ruše je samooceno po CAF v obravnavanem obdobju izvedla kar petkrat, in sicer v letih
2006, 2008, 2009, 2010 in 2011. Delež zaostankov se je močno znižal, kar je razvidno iz
Grafikona 13, prav tako se je delež pritožb na drugostopenjski organ po vsaki oceni CAF
sunkovito znižal. Delež prijav pri upravni inšpekciji je zanemarljiv. Poudariti velja, da je ocena
zadovoljstva strank iz leta v leto izmenjujoče padala in naraščala. Namreč, iz leta 2007 v leto
2008 je viden padec, nato pa zopet iz leta 2008 v leto 2009 visoka ocena, kasneje malenkost
nižji oceni, v letu 2012 pa zelo visoka ocena (za zadnje leto podatek razviden iz Priloge 7). Na
UE Ruše se je torej v obravnavanem obdobju delež pritožb ter zaostankov vztrajno zniževal,
poleg tega se je tudi delež prijav pri upravni inšpekciji popolnoma znižal, zadovoljstvo strank
se je ob tem vsako leto povečevalo, v letu 2012 pa je ocena precej višja kot v 2011 (Priloga
7). Na grafikonu UE Ruše je zaznati, da je izvedba samoocene po CAF vsako leto po tem
imela pozitiven vpliv na kazalnike upravne statistike.
Grafikon 13: UE Ruše in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Radlje ob Dravi je samooceno po CAF izvedla v letih 2007 in 2009. Kar zadeva delež
zaostankov je mogoče opaziti, da kljub temu da je UE Radlje ob Dravi ena izmed malih UE z
največ zadevami, zaostankov v obravnavanem obdobju ni bilo. Delež pritožb na
drugostopenjski organ se iz leta v leto zmanjšuje, delež prijav pri upravni inšpekciji pa je sicer
v letu 2011 višji kot predhodna leta. Od prve samoocene po CAF je na tej upravni enoti ocena
zadovoljstva strank le še naraščala, po letu 2009 pa prav tako. Ravno tako je pri UE Radlje ob
Dravi razviden kratkoročen učinek samoocenitve po CAF, saj so se kazalniki po prvi
samoocenitvi izboljšali, nato v naslednjem letu zopet poslabšali, po novem letu samoocenitve
pa zopet izboljšali.
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Grafikon 14: UE Radlje ob Dravi in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Ilirska Bistrica je v obravnavanem obdobju samooceno po CAF izvedla v letu 2011. Delež
zaostankov se je iz leta v leto zniževal (Grafikon 15), kar pa ne moremo trditi za delež pritožb
na drugostopenjski organ, ki se je iz leta v leto zviševal in zniževal. Delež prijav na upravni
inšpekciji je zanemarljiv. Po prvi in edini samooceni v letu 2011 je pri anketah zadovoljstva
strank opaziti malenkost znižanje ocene iz leta 2010 v leto 2012, sicer pa je skozi
obravnavano obdobje zadovoljstvo strank ves čas naraščalo, kljub nekaj višjemu deležu
pritožb v letu 2008, poleg tega se je število zaostankov vztrajno zmanjševalo. Na tej upravni
enoti ni možno govoriti o korelaciji med izvedbo CAF in izboljšanimi kazalniki, saj je bila prva
samoocena po CAF izvedena šele na koncu obravnavanega obdobja.
Grafikon 15: UE Ilirska Bistrica in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)
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UE Trbovlje je v obravnavanem obdobju samooceno po CAF izvedla trikrat, in sicer v letih
2007, 2009 in 2010. Delež zaostankov je skoraj konstanten skozi celotno obravnavano
obdobje (Grafikon 16), delež pritožb na drugostopenjski organ pa iz leta v leto upada. Delež
prijav pri upravni inšpekciji je zanemarljiv, saj v zadnjih štirih letih prijave ni bilo. Ocena anket
zadovoljstva strank je po letu 2007 izmenjujoče padala in nato naraščala, zanimivo je, da je
ponovno padla po drugi samooceni v letu 2010. Delež pritožb se je po vsaki samooceni znova
znižal, delež pritožb pa je prav tako vztrajno upadal. Po prvi samoocenitve na tej upravni
enoti je zaznati izboljšanje, nadalje pa v naslednjem letu zopet slabše stanje. Po izvedbi
ostalih dveh samoocen, so se kazalniki zopet izboljšali, tako da je tudi na UE Trbovlje
razviden pozitiven vpliv izvedbe samoocene, vendar trajno le z rednim izvajanjem.
Grafikon 16: UE Trbovlje in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Tržič je v obravnavanem obdobju samooceno po CAF izvedla v letu 2007. Delež
zaostankov se je zanimivo ravno po uporabi CAF v letu 2008 zvišal, nato pa se je tekom
obravnavanega obdobja zmanjšal na ničlo. Prav tako je zanimivo, da se je delež pritožb na
drugostopenjski organ iz leta v leto zviševal (Grafikon 17), delež prijav pri upravni inšpekciji
pa je z leti upadel, z izjemo leta 2011. Po prvem letu izvedbe samoocene je zadovoljstvo
strank večinoma naraščalo, razen iz leta 2009 v 2010 je ocena malenkost padla. Kljub višanju
deleža pritožb na drugostopenjski organ, je zadovoljstvo strank skozi obravnavano obdobje
večinoma naraščalo. Dejstvo je, da izvedba samoocene po CAF na tej upravni enoti ni imela
bistvenega vpliva na izboljšanje kazalnikov, je pa potrebno upoštevati, da je upravna enota
samooceno izvedla na začetku obravnavanega obdobja kasneje do konca obdobja pa ne več.
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Grafikon 17: UE Tržič in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

UE Zagorje ob Savi je samooceno po CAF v obravnavanem obdobju izvedla v letu 2008. Delež
zaostankov je bil malenkost višji v letu 2009 (Grafikon 18), ravno po samooceni po CAF, nato
pa je v letih 2010 in 2011 popolnoma upadel. Delež pritožb na drugostopenjski organ je bil v
začetku obravnavanega obdobja malenkost višji, nato v letu 2009 in 2010 precej nižji, v letu
2011 pa spet malenkost višji. Prijav pri upravni inšpekciji po letu 2007 ni bilo. Na UE Zagorje
ob Savi je po letu 2008 ocena zadovoljstva sicer upadla, nato pa v letu 2010 zopet narastla, v
letu 2012 pa znova opazimo občutno nižjo oceno (kar je razvidno iz tabele v Prilogi 7). Sicer
pa sta tako delež zaostankov kot tudi delež pritožb na drugostopenjski organ večinoma v
obravnavanem obdobju upadala, kljub nižji oceni zadovoljstva strank.
Grafikon 18: UE Zagorje ob Savi in upravna statistika

Vir: lasten, MJU (2013), MNZ (2012)

Po zgoraj navedenih ugotovitvah je opaziti, da se je na približno šestih upravnih enotah
zadovoljstvo strank po uporabi modela CAF dejansko povečalo, na ostalih pa je večinoma iz
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leta v leto izmenjujoče naraščalo in padalo. Prav tako je nekje viden tudi upad zadovoljstva.
Skratka, na nek način je samoocena po CAF pri določenih upravnih enotah vplivala na
povečanje zadovoljstva strank, pri večini upravnih enot pa rezultati ne kažejo neke močne
povezave med časom izvedbe CAF in povečanjem zadovoljstva strank. Predvidevam, da so
tukaj vsekakor še drugi dejavniki, ki posredno vplivajo na ocene strank pri anketah
zadovoljstva, poleg tega pa je vprašanje tudi, koliko in katere stranke so pripravljene anketni
vprašalnik izpolniti. Slednje lahko bistveno spremeni rezultate. Upoštevati pa velja tudi
dejstvo, da so med izbranimi upravnimi enotami kljub enaki klasifikaciji še vedno razlike.
Slednje so preučene v naslednjem poglavju.

4.3 POGLAVITNE RAZLIKE MED IZBRANIMI UPRAVNIMI ENOTAMI IN
ŠTUDIJA VZROKOV ZANJE
Čeprav so bile za raziskavo magistrskega dela izbrane male upravne enote v istem redu
velikosti, je med obravnavanimi upravnimi enotami kar nekaj vidnih razlik. V vzorcu malih
upravnih enot so upravne enote, ki pokrivajo do 18.000 prebivalcev. Slednje pa torej pomeni,
da je med upravno enoto, ki pokriva npr. cca 9.000 prebivalcev in tisto, ki pokriva 17.000 še
vedno velik razkorak. Tako je torej moč razumeti, zakaj ima npr. UE Cerknica na leto preko
10.000 upravnih zadev, medtem ko je število le-teh v npr. UE Dravograd tudi za 7.000 nižje.
Prav tako je teritorij, ki ga pokrivajo, različno velik. Spet lahko omenimo UE Cerknica, ki
pokriva kar 483 km2, npr. UE Hrastnik pa le 59 km2. Razlike med malimi upravnimi enotami
so tudi v tem, kolikšno število občin pokrivajo. Tako npr. UE Radlje ob Dravi pokriva kar pet
občin, UE Mozirje celo sedem, spet večina ostalih pa le eno občino. Slednje karakteristike niso
prišle toliko do izraza pri samoocenjevanju po modelu CAF, posebej pa se to občuti pri
upravni statistiki posameznih upravnih enot. Namreč, ravno zaradi različne velikosti, večjega
števila pokrivanja prebivalstva oz. območja, imajo določene upravne enote letno veliko večje
skupno število upravnih zadev, s tem tudi večjo verjetnost večjega deleža zaostankov kot tudi
deleža pritožb na drugostopenjski organ in prav tako deleža prijav pri inšpekciji.
Kar zadeva samoocenjevanje po CAF so izbrane upravne enote izvedle v zelo različnih letih.
Največ upravnih enot se je samoocenjevalo v letu 2010, najmanj pa v letih 2007 in 2011.
Poleg tega so nekatere upravne enote samooceno v obravnavanem obdobju izvedle večkrat
kot ostale. Tako je npr. UE Ruše samooceno izvedla kar petkrat v obdobju od leta 2006 do
2011, UE Metlika pa le enkrat. Večina upravnih enot je samooceno v izbranem obdobju
izvedla dvakrat. Analiza vseh odgovorov malih upravnih enot kaže, da je:
•

UE Cerknica izvedla samooceno po CAF v letih 2008 in 2010. V letu 2009, po prvi
uporabi, se je po podatkih upravne statistike močno zmanjšal delež zaostankov, prav
tako se je zmanjšal delež pritožb na drugostopenjski organ, nato pa se je v
naslednjem letu delež pritožb znova povečal.
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UE Hrastnik je samooceno po CAF izvedla v letih 2008 in 2010, prav tako se je v letu
2009 po prvi uporabi zmanjšal delež zaostankov, močno se je zmanjšal tudi delež
pritožb na drugostopenjski organ.
UE Idrija je izvedla samooceno kar trikrat v obravnavanem obdobju, in sicer v letih
2008, 2010 in 2011. Po prvi uporabi se v letu 2009 delež zaostankov ni spremenil, je
pa opazno večje zmanjšanje v letu 2011, tj. po drugi izvedbi samoocene po CAF.
Delež pritožb na drugostopenjski organ je sicer po prvi uporabi narastel, vendar je v
letu 2011 močno upadel.
UE Izola je izvedla samooceno v letu 2006 in 2010 in po prvi oceni ni vidnega
zmanjšanja deleža zaostankov. Po samooceni v letu 2010 pa se je delež zaostankov
zmanjšal iz 1,5 ‰ na 0,5 ‰ . Prav tako visok delež pritožb na drugostopenjski
organ, po letu 2010 pa glede na prejšnje stanje kar občutno zmanjšanje.
UE Logatec je izvedla samooceno v letu 2006 in 2010, kar zadeva delež zaostankov,
po letu 2010, in že vključno s tem letom, ni bilo več nobenega, prav tako se je delež
pritožb na drugostopenjski organ po drugi samooceni iz leta 2010 v 2011 močno
zmanjšal.
UE Dravograd je samooceno po CAF izvedla v letu 2009. Po tem letu se je delež
zaostankov zmanjšal na nič, kljub temu pa se je nato v letu 2011 malenkost zvišal.
Kar zadeva delež pritožb na drugostopenjski organ je situacija približno enaka, delež
je ostal enak po uporabi v letu 2010, nato pa malenkost narastel.
UE Mozirje je samooceno po CAF izvedla v letu 2009 in po tem letu je delež
zaostankov zmanjšal na ničlo, delež pritožb na drugostopenjski organ je ostal enak.
UE Ormož je samooceno po CAF izvedla v letih 2007, 2008 in 2010. Po letu 2007 se je
delež zaostankov zmanjšal na ničlo, pri deležu pritožb na drugostopenjski organ pa ni
bilo tako. Iz leta 2009 v 2010 je slednji spet narastel, po zadnji izvedbi samoocene pa
je v letu 2011 ponovno upadel.
UE Piran je samooceno izvedla v letih 2006 in 2010, zanimivo je ravno to, da je po
letu 2006 delež zaostankov padel, v vmesnem obdobju, ko samoocene po CAF ni bilo,
je zopet narastel, po letu 2010 pa se je zmanjšal na ničlo. Glede pritožb na
drugostopenjski organ je malo drugače, navedena upravna enota je imela zelo visok
delež v primerjavi z drugimi, prav tako je po zadnji samooceni spet narastel.
UE Ribnica je samooceno izvedla v letu 2008 in 2010, pohvalno pa zaostankov v
obravnavanem obdobju upravna enota sploh ni imela, medtem ko se po izvedbi
samoocene delež pritožb na drugostopenjski organ ni zmanjšal.
UE Metlika je samooceno izvedla v letu 2006, vendar zaostankov praktično ni imela,
medtem ko je delež pritožb na drugostopenjski organ po letu 2007 malenkost
narastel, sicer pa se je v letu 2011 zmanjšal.
UE Ruše je samooceno izvedla v letih 2006, 2008, 2009, 2010 in 2011. Delež
zaostankov je v letih po uporabi najprej padal, nato pa pristal na ničli, poleg tega je
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delež pritožb nad drugostopenjski organ iz leta v leto po izvedbi samoocene CAF
upadal.
UE Radlje ob Dravi je samooceno izvedla v letih 2007 in 2009. Delež zaostankov je bil
ne glede na uporabo modela v obravnavanem obdobju konstantno nič, delež pritožb
na drugostopenjski organ pa je po letu 2009 začel padati.
UE Ilirska Bistrica je samooceno izvedla v letu 2011, v predhodnih obdobjih je delež
zaostankov iz leta v leto padal, prav tako delež pritožb na drugostopenjski organ.
UE Trbovlje je samooceno izvedla v letih 2007, 2009 in 2010. Delež zaostankov je bil
zanemarljiv, po zadnji samooceni pa je padel na ničlo. Kar zadeva delež pritožb na
drugostopenjski organ je po letih samoocene upadal, po zadnji samooceni pa je
malenkost narastel.
UE Tržič je samooceno izvedla v letu 2007, ravno v naslednjem letu je viden porast
zaostankov, nato pa znižanje na ničlo, delež pritožb na drugostopenjski organ pa po
letu 2009 malenkost narašča.
UE Zagorje ob Savi je samooceno izvedla v letu 2008, delež zaostankov je po tem letu
narastel, vendar je nato z naslednjim letom padel na ničlo, delež pritožb na
drugostopenjski organ pa je po tem letu upadel.

Glede na navedeno velja izpostaviti, da v obdelavi zgoraj navedenega izhajamo iz razlik med
posameznimi upravnimi enotami, saj je očitno med njimi več razlik, kot pa po posameznih
letih. Vpliv ocen po CAF je na nekaterih upravnih enotah vsa leta nekoliko bolj očiten. Tako je
denimo na UE Cerknica in UE Logatec glede vseh kazalnikov upravne statistike očitno
razvidno, da pogostost izvajanja samoocene po CAF (ter višina ocen izbranih meril) korelira z
izboljšavami kazalnikov upravne statistike. Na drugi strani pa na štirih izmed malih upravnih
enot (UE Hrastnik, UE Ribnica, UE Radlje ob Dravi in UE Trbovlje) kazalnik deleža pritožb na
drugostopenjski organ ni izboljšan po (prvem) letu izvedbe samoocene. Velja pa omeniti, da
je npr. na UE Ribnica naveden kazalnik izboljšan takoj po drugi izvedbi samoocenitve. Vzrok
za tovrstne razlike med upravnimi enotami verjetno tiči med pogostnostjo izvajanja
samoocene. Namreč, bistveno je, da upravna enota samooceno po CAF izvede vsaj na dve
leti, saj lahko le tako doseže trajnost izboljšav.

4.4 ANALITIČNI POVZETEK KLJUČNIH DOGNANJ RAZISKAVE ZA RAVEN
VSEH UPRAVNIH ENOT
Ključnega pomena v raziskavi je torej povezava med samoocenjevanjem po CAF ter upravna
statistika, katere kazalniki vplivajo na učinkovitost upravnega odločanja, v izbranem
obravnavanem obdobju (tj. od leta 2006 do 2011). Kot je že zgoraj navedeno, so samooceno
po CAF male upravne enote izvajale v različnih letih. Največ jih je samooceno izvedlo v letu
2010. Pomembno pri tem je izpostaviti UE Ruše, ki se je po modelu CAF v obravnavanem
obdobju samoocenila največkrat med malimi upravnimi enotami, tj. kar petkrat. Vse male
upravne enote so imele v povprečju najvišje ocene za šesto merilo, tj. Rezultati –
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državljani/odjemalci. Sicer pa je večina izbranih upravnih enot samooceno izvajala vsaki dve
leti. Kar zadeva upravno statistiko je bilo na vseh malih upravnih enotah največje skupno
število upravnih zadev v letih 2007 in 2011. Glede na vse male upravne enote, je imela v letu
2007 največje število upravnih zadev UE Idrija, v letih 2008 in 2009 UE Radlje ob Dravi, v
letu 2010 UE Zagorje ob Savi, v letu 2011 pa UE Ilirska Bistrica. Kar zadeva delež zaostankov
je bilo ugotovljeno, da je bil v letu 2007 ta najvišji na UE Izola in UE Ruše, v letu 2008 sta to
bili UE Piran in UE Izola, v letu 2009 UE Piran, v letih 2010 in 2011 pa UE Idrija. Kar zadeva
delež pritožb na drugostopenjski organ je bil v letu 2007 najvišji na UE Piran, v letu 2008 na
UE Ilirska Bistrica, v letih 2009 in 2010 na UE Izola, v letu 2011 pa na UE Piran. Na splošno v
obravnavanih letih nobena od UE ni izstopala po deležu prijav pri upravni inšpekciji. Podatki
zadnjega izbranega kazalnika učinkovitosti upravnega odločanja, tj. ankete zadovoljstva
strank, kažejo, da se je na približno šestih upravnih enotah zadovoljstvo strank po uporabi
modela CAF dejansko povečalo, na ostalih pa je večinoma iz leta v leto izmenjujoče naraščalo
in padalo. Ugotovljeno je bilo, da na nek način samoocena po CAF pri določenih upravnih
enotah vpliva na povečanje zadovoljstva strank, pri večini upravnih enot pa rezultati ne
kažejo neke močne povezave med časom izvedbe CAF in nato povečanjem zadovoljstva.
Glede na to, da se je UE Ruše edina med malimi upravimi enotami v obravnavanem obdobju
samoocenila kar petkrat, je bistveno ugotoviti, ali je slednje vplivalo na izboljšanje upravne
statistike. Dejstvo je, da je na omenjeni upravni enoti tako delež zaostankov kot tudi delež
pritožb na drugostopenjski organ v letih po vsaki izvedbi samoocene po CAF upadel, kar
pomeni obstoječo povezavo med navedenima kazalnikoma ter izvajanjem modela. Poleg tega
je tudi delež prijav pri upravni inšpekciji vsako leto po več uporabah modela upadal, ocena
anket zadovoljstva strank pa je prav tako iz let izvedbe samoocene v leto po samooceni,
izključno naraščala. Na drugi strani pa se je npr. UE Mozirje samoocenila po CAF le v letu
2009 in sta tako delež prijav pri upravni inšpekciji kot tudi delež zaostankov upadla, vendar
pa se je delež pritožb na drugostopenjski organ povečal, ocena anket zadovoljstva pa se je
povečala. Torej, med navedenim kazalnikom in izvedbo samoocene pri tej upravni enoti ni
videti povezave. Na žalost UE Mozirje nato do konca obravnavanega obdobja samoocene ni
izvedla več, po čemer bi lahko videli nadaljnji morebitni vpliv na kazalnike upravne statistike.
Ugotovitve torej kažejo, da je na nekaterih malih upravnih enotah povezava med izvedbo
samoocene po CAF in izboljšanimi kazalniki upravne statistike očitna, spet pri drugih pa v
večji meri ne.
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5 REZULTATI RAZISKAVE
Že v celotnem prejšnjem, tj. četrtem poglavju, predvsem v delu analize uporabe CAF po
izbranih upravnih enotah ter v delu o upravni statistiki po UE, so predstavljeni izsledki
raziskave oziroma združeni rezultati rešenih anketnih vprašalnikov s strani upravnih enot.
Prav tako so analizirane ankete zadovoljstva strank po upravnih enotah. V nadaljevanju so
natančneje prikazane ugotovitve ter verifikacija hipotez, prispevek k stroki in znanosti ter
uporabnost rezultatov za prakso.

5.1 PREVERITEV HIPOTEZ
V uvodu magistrskega dela so bile predstavljene tri hipoteze, ki predstavljajo rdečo nit dela.
Postavljene so tako, da si glede na tematiko sledijo od bolj splošne h konkretni, prav tako pa
vsaka zajema določen del raziskovanja.
Hipoteza 1: Slovenija oz. njeni upravni organi so v primerjavi z izbranimi državami članicami
EU bolj aktivni pri uporabi modela CAF.
Hipoteza 2: Ključni kazalniki upravne statistike o učinkovitosti upravnega odločanja v izbranih
upravnih enotah so se v obdobju po uporabi modela CAF, glede na predhodno obdobje,
opazno izboljšali (krajši čas reševanja zadev, večji delež potrjenih odločitev prek pravnih
sredstev itd.).
Hipoteza 3: Zadovoljstvo strank na izbranih upravnih enotah po uporabi modela CAF iz leta v
leto narašča.
Pri preverjanju hipotez lahko ugotovimo naslednje:
Hipoteza 1: V tretjem poglavju magistrskega dela je obravnavana mednarodna primerjava
uporabe modela CAF v izbranih članicah, in sicer so to Avstrija, Belgija in Italija. Model CAF je
splošno razširjen po vseh evropskih državah že od leta 2002. Po raziskavi ekspertne skupine
Innovative Public Services Group je bil model CAF v prvih letih, tj. od leta 2000 do 2002,
najbolj uporabljan v Belgiji in Italiji, sicer pa tudi v Avstriji, Nemčiji, Španiji, na Nizozemskem,
Danskem, Finskem, Švedskem, Portugalskem, Norveškem na vseh treh ravneh, tj. na
centralni, regionalni in občinski ravni. V letu 2005 je bila narejena raziskava avtorjev Staes in
Thijs, kjer so primerjane aktivnosti in pobude po državah v letih 2003 in 2005. Po podatkih so
bile izbrane članice Avstrija, Belgija in Italija precej bolj aktivne kot Slovenija. Avstrija je z
uporabo CAF že v začetku v letu 2002 zmanjšala roke reševanja zadev ter zmanjšala število
pritožb. Kasneje je bil narejen pregled stanja v evropskem prostoru tudi leta 2007 in je bilo
ugotovljeno, da med njimi ni mnogih večjih držav, od katerih bi sicer pričakovali, da bodo
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takšne sisteme imele (to so Velika Britanija, Francija in Irska). V letu 2010 je bilo v CAFpodatkovni bazi 87 uporabnikov. Prav tako se je Belgija že zgodaj pridružila gibanjem za
model CAF, saj je do danes že skoraj 300 javnih organizacij uporabnic modela CAF. Italija je z
uporabo CAF začela v letu 2004, danes pa že več kot 350 italijanskih uprav uporablja model
CAF, prav tako je zanimanje s strani ostalih uprav veliko. V slovenski javni upravi se prav tako
s samoocenjevanjem ukvarjajo že od leta 2000, v letih 2004 in 2006 sta bili organizirani
nacionalni konferenci, v letu 2007 je bilo že okoli 80 uporabnikov CAF-modela.
Ugotovljeno je bilo, da je po zadnjih podatkih raziskovalnega centra CAF v mesecu maju 2013
bilo kar 2759 uporabnikov modela, in sicer v 46 državah. Od tega v Sloveniji 70, v Avstriji 94,
v Belgiji 314 in v Italiji 435 registriranih uporabnikov. Pri tem je bilo preverjeno bistveno za
raziskavo v magistrskem delu, in sicer koliko od navedenih je dejansko število organov, ki so
organi državne uprave. V maju 2013 je bil v Avstriji odstotek organov državne uprave znotraj
registriranih uporabnikov CAF 57,4 %, V Belgiji 41,7 %, v Italiji 37,2 % ter v Sloveniji 65,7
%. Rezultati kažejo, da je največ registriranih uporabnikov modela v Italiji in nato v Belgiji.
Avstrija je prav tako imela nekaj več registriranih uporabnikov kot Slovenija, je pa kljub temu
pomemben podatek, da je imela Slovenija najvišji odstotek organov državne uprave. V Belgiji
in Italiji so večina registriranih uporabnikov šole, agencije, policijske uprave in postaje,
zdravstvene ustanove ter zapori. Tako je bila postavljena hipoteza, da je Slovenija oz. njeni
upravni organi v primerjavi z izbranimi državami članicami bolj aktivna pri uporabi CAF, v
raziskavi delno potrjena, saj slednje velja le za državno upravo, nikakor pa za ostali javni
sektor, kot je razvidno iz števila uporabnikov po izbranih državah.
Hipoteza 2: V četrtem poglavju magistrskega dela je bila predstavljena raziskava vpliva
uporabe CAF na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji. V anketnem vprašalniku so vse
male upravne enote podale podatke o ocenah po posameznih letih samoocene po CAF ter
podatke o upravni statistiki (število rešenih upravnih zadev, število zaostankov, število pritožb
na drugostopenjski organ, število prijav pri upravni inšpekciji), ki so bili naknadno preverjeni
oz. primerjani z javno objavljenimi podatki upravne statistike MJU ter s poročili Upravne
inšpekcije. Ugotovljeno je bilo, da se je največ malih upravnih enot samoocenjevalo po
modelu CAF v letu 2010, najboljše ocene so v povprečju dosegale pri tretjem merilu modela
CAF.
Očitno je, da je več razlik med samimi obravnavanimi upravnimi enotami, kot pa po
posameznih letih v obravnavanem obdobju. Vpliv ocen po CAF je na nekaterih upravnih
enotah vsa leta nekoliko bolj očiten, kot na preostalih. Po navedenih ugotovitvah je opaziti,
da se je v povprečju na malih upravnih enotah upravna statistika po uporabi modela CAF
večinoma izboljšala v smislu zmanjšanja deleža zaostankov in deleža pritožb na
drugostopenjski organ. Rezultati več kot polovice malih upravnih enot kažejo na zmanjšanje
deleža zaostankov in deleža pritožb na drugostopenjski organ. Povezava med med deležem
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prijav pri upravni inšpekciji in izvedbo samoocene po CAF je na večini malih upravnih enot
zanemarljiva, saj je delež prijav na večini upravnih enot in letih enak, tu in tam kakšna
upravna enota v katerem letu izstopa. Pri prvih dveh navedenih kazalnikih so v letih po
izvedbi CAF vidna izboljšanja v smislu zmanjšanja deleža zaostankov in pritožb, poleg tega pa
je vidna povezava tudi med višino ocen petega merila in navedenima kazalnikoma. Kar
zadeva kazalnik anket zadovoljstva pa velja omeniti ugotovljeno, da višina šestega merila
narašča skupaj z oceno ankete v letu po izvedbi, podrobnejše ugotovitve v zvezi z navedenim
kazalnikom so zajete v hipotezi 3.
Tako je bila v raziskavi hipoteza, da so se ključni kazalniki upravne statistike o učinkovitosti
upravnega odločanja v izbranih upravnih enotah v obdobju po uporabi modela CAF, glede na
predhodno obdobje, opazno izboljšali, delno potrjena.
Hipoteza 3: V sklopu četrtega poglavja magistrskega dela so bile analizirane tudi ankete
zadovoljstva strank po malih upravnih enotah, kot pokazatelj izboljšanja učinkovitosti
upravnega odločanja po uporabi modela CAF. Ugotovljeno je bilo, kakšne so bile končne
ocene anket zadovoljstva strank po izvedbi samoocene po CAF na malih upravnih enotah.
Ugotovitve kažejo, da se je na sedmih upravnih enotah zadovoljstvo strank po uporabi
modela CAF dejansko povečalo. In sicer so te upravne enote UE Cerknica, ki je samooceno
po CAF izvedla v letih 2008 in 2011 in je zadovoljstvo strank iz leta v leto večinoma
naraščalo, UE Hrastnik, ki je samooceno po CAF izvedla v letih 2008 in 2010. Rezultati kažejo,
da je zadovoljstvo strank iz leta v leto naraščalo, sploh po prvi samooceni, tj. v letu 2009, še
bolj pa iz leta 2009 v leto 2010. Na UE Izola, ki je samooceno izvedla v letih 2006 in 2010, je
po obeh letih je (glede na oceno iz prejšnjega leta) zadovoljstvo strank narastlo. Na UE
Logatec, ki je samooceno izvedla prav tako v letih 2006 in 2010, je bilo po letu 2006
razvidno, da je zadovoljstvo strank vztrajno naraščalo. Na UE Mozirje, ki je samooceno
izvedla prav tako v letu 2009, je po tem letu zadovoljstvo strank vidno le še naraščalo. Na UE
Ormož, ki je samooceno izvedla v letih 2007, 2008 in 2010, je opaziti, da je po teh letih
zadovoljstvo strank naraščalo. Prav tako je ocena zadovoljstva strank le še naraščala na UE
Radlje ob Dravi, ki je samooceno izvedla v letih 2007 in 2009.
Na ostalih upravnih enotah je ocena anket zadovoljstva strank večinoma iz leta v leto
izmenjujoče naraščala in padala, prav tako je nekje viden tudi upad zadovoljstva. Na nek
način je samoocena po CAF pri določenih upravnih enotah vplivala na povečanje zadovoljstva
strank, pri večini upravnih enot pa rezultati ne kažejo neke močne povezave med časom
izvedbe CAF in nato povečanjem zadovoljstva strank. Za tak rezultat so vsekakor prisotni še
drugi dejavniki, ki posredno vplivajo na ocene strank pri anketah zadovoljstva. Tako je bila v
raziskavi hipoteza, da zadovoljstvo strank na izbranih upravnih enotah po uporabi modela
CAF iz leta v leto narašča, le delno potrjena.
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Skupna ugotovitev navedenega je, da ocena po CAF vsekakor prispeva k povečanju
učinkovitosti malih upravnih enot. Pri tem pa je bistvenega pomena kontinuiteta ocenjevanj
vsaj na dve leti, saj lahko upravne enote le tako dosežejo trajnost izboljšav in ne le
trenutnega izboljšanja.

5.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Magistrsko delo lahko kot delo z novimi raziskovalnimi spoznanji prispeva tako stroki kot
znanosti. Za stroko so rezultati raziskave uporabni predvsem zato, ker predstavljajo
poglobljen pregled stanja na področju uporabe CAF na malih upravnih enotah v povezavi z
izboljšano učinkovitostjo upravnega odločanja, tj. na področju izbranih parametrov upravne
statistike. Organom (tj. malim upravnim enotam) namreč pokažejo, kako vplivajo izboljšave
po CAF na upravno odločanje, kar pomeni smernice za naprej, kar zadeva izvajanje modela
CAF. Poleg tega raziskava nazorno kaže tudi samo primerjavo med upravno statistiko po
izbranih upravnih enotah po uporabi modela. Slednje pomeni, da male upravne enote vidijo,
kje so po učinkovitosti v primerjavi z ostalimi enako klasificiranimi upravnimi enotami. Prav
tako je zbir podatkov v magistrskem delu zelo pomemben, saj rezultati po CAF po
posameznih upravnih enotah niso javno objavljeni. Sami izsledki raziskave tako stroko
opozarjajo na pomembnost izvajanja CAF ter sledenju rezultatov za izboljšave v naslednjih
letih.
Kar zadeva prispevek k znanosti, magistrsko delo pomeni dodatno pridobljena nova
spoznanja v upravni znanosti z znanstveno raziskovalnimi metodami, s tem pa tudi napredek.
Poleg tega so v delu interdisciplinarno uporabljena znanja in metode tako pravne ureditve kot
organizacije in managementa v javni upravi. Delo lahko služi kot teoretična podlaga za
izboljšave v praksi, saj je vedno bolj v interesu upravne enote približati državljanom. Na
podlagi tega se delo lahko nadgradi z večjim zbirom podatkov (npr. vključitev vseh upravnih
enot v Sloveniji ter v obravnavano obdobje dodati tudi leto 2012 in 2013). Tako se torej
lahko pridobijo nova izvirna raziskovalna spoznanja na področju izvajanja CAF in z njim
povezane učinkovitosti upravnega odločanja.

5.3 UPORABNOST REZULTATOV ZA PRAKSO
Rezultati raziskave v magistrskem delu so uporabni tako za stroko kot znanost, ne velja pa
zanemariti dejstva, da je delo lahko v pomoč tudi pri praksi malih upravnih enot. Prav tako je
delo uporabno za centralno ministrstvo, s tem lahko namreč vodi prilagojeno politiko glede
CAF, upravne statistike in nenazadnje razvoja upravnih enot. Slednje lahko na podlagi
raziskanega vidijo, v čem se razlikujejo od ostalih (enako klasificiranih) upravnih enot in tako
še dodatno izboljšajo potek določenih opravil in postopkov. Dejstvo je, da državljani želijo
vedno manj birokratske organe, v interesu javne uprave oz. celotnega javnega sektorja pa je,
da se kakovost storitev dvigne. Dvig slednjih pa lahko upravne enote vsekakor dosežejo s
smiselnim vsakoletnim obveznim izvajanjem anket zadovoljstva strank ter nato dobro analizo
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le-teh ter bolj pogosto izvedbo samoocene po CAF in prav tako nato podrobno preučitvijo
rezultatov posameznih meril.
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6 ZAKLJUČEK
Upravne enote vodijo in odločajo v upravnih postopkih v upravnih zadevah. Slednje pomeni,
da odločajo v večini pravic, ki jih prebivalci uveljavljajo s strani državne uprave. Iz tega
razloga sta učinkovitost upravnih enot in način vodenja postopkov na upravnih enotah zelo
pomembna. Upravne enote tako opravijo večino upravnih nalog države na prvi stopnji in na
zaokroženem področju predstavljajo vez med državljani in pa samo državo. Tako je ena
izmed značilnosti upravnega postopka neposreden stik med stranko in izvajalcem storitve.
Ravno zaradi tega neposrednega stika tako stranka zaznava kakovost storitve ne samo na
podlagi končnega rezultata, ampak tudi na podlagi poteka same storitve. Iz tega razloga se
pri tem daje vedno več poudarka na učinkovitost pri odločanju in vodenju upravnih
postopkov. Kakovost in učinkovitost sta torej dva segmenta, ki sta bila že od ustanovitve
moderne administrativne države tesno povezana s pravilnostjo in zanesljivostjo upravnega
odločanja. Država v razmerju do državljanov nastopa kot oblast (avtoritarno) in kot subjekt,
ki zagotavlja različne storitve. Slednje je ključnega pomena za učinkovito javno upravo, saj
kakovostno izvajanje storitev v obliki organizacije vpliva na povišanje učinkovitosti javne
uprave, seveda pa nima vpliva na oblastno funkcijo, saj je slednja kot zakonita temelj za
izvajanje storitev v obliki organizacije. Država torej še vedno v veliki meri deluje avtoritarno,
toda vse bolj se uveljavlja njena servisna vloga, saj zagotavlja številne dobrine, ki ne
zahtevajo oblastnih posegov v posameznikovo zasebno sfero. Storitve so praviloma
brezplačne in tako se je v zadnjem času začelo zelo poudarjati osredotočenje na stranke. Prvi
vidik kakovosti se nanaša predvsem na povečanje kakovosti v organizaciji, gre namreč za
procese v organizaciji, ki zadevajo vse od vodstva do najnižjega uslužbenca. Poudarek je
predvsem na zadovoljstvu zaposlenih, njihovem izpolnjevanju pričakovanj glede
napredovanja in identificiranja s podjetjem. Drugi vidik kakovosti obravnava odnos med
proizvajalcem in stranko. Pri tem je vse pomembnejša stranka, pri kateri je treba ugotavljati
zadovoljstvo in potrebe.
Pričakovanja državljanov se tako iz leta v leto višajo in ravno iz tega razloga se organi
državne uprave vedno bolj poslužujejo orodij ter konceptov za samoocenjevanje in izboljšanje
kakovosti ter učinkovitosti. V začetnih poglavjih magistrskega dela je moč razbrati, da je
družba toliko napredovala, da so uporabniki zelo dobro seznanjeni, kakšne so njihove pravice
(in tudi dolžnosti), kakšen naj bi bil odnos zaposlenih do uporabnikov, prav tako pa se
zaposleni in vodje zavedajo, da so kakovostne storitve resnično na prvem mestu. Iz tega
razloga torej učinkovitost pojmujemo kot pravilnost delovanja, kot polno izvajanje veljavnega
prava. Ko govorimo o kakovosti v javni upravi, pa nikakor ne smem zanemariti dejstva, da je
osnovni del kakovosti zakonitost. Temelj zakonitosti najdemo že v 2. členu Ustave RS, ki
določa, da je Slovenija pravna država. Zakonitost ali legaliteta je vezanost organov, ki
odločajo v upravnih zadevah, na predpise. Tako mora biti delovanje in odločanje vseh
nosilcev oblasti v okviru ustave, zakonov in podzakonskih predpisov. Organ mora postopek
95

voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v
postopku in sicer tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi
dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna
odločba. Odgovornost obstaja na ravni posameznikov v upravi, poleg neposredno
pooblaščenega uradnika zlasti za predstojnika uradnika in organa kot javnega menedžerja za
zakonito in etično delo, čeprav tudi učinkovito. Zakonitost je tako nedvomno temelj učinkovite
in kakovostne javne uprave, saj v prvi vrsti izključuje neenako, samovoljno in pristransko
odločanje uradnih oseb, s tem pa zagotavlja enakost ter pravno varstvo strank v upravnih
postopkih.
Potreba po uvajanju kakovosti v storitvah javne uprave je bila nujna, saj je pojem kakovosti v
javni upravi nepogrešljiv. Slednja je namreč bistvenega pomena, če želimo v neki organizaciji,
v tem primeru organih javne uprave, poslovati dobro, tj. ekonomično, uporabniku prijazno in
seveda učinkovito. Tako so se razvili različni modeli odličnosti in večina le-teh je bila na
začetku razvita za organizacije v zasebnem sektorju. Šele nato so bili modeli preneseni in
vpeljani tudi v javni sektor. V Evropi so se modeli odličnosti začeli pojavljati nekje od leta
1999 (ko sta nastala Evropski model odličnosti ter Speyerjeva nagrada odličnosti za nemško
govoreče dežele), razvoj na področju kakovosti v slovenski javni upravi pa je bilo prav tako
mogoče opaziti že v letu 1999. Model je, kot ugotovljeno skozi magistrsko delo, zasnovan na
predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev,
zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, s
partnerstvi, z viri in s procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, slednje pa
pomeni celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije. Namenjen je za uporabo v vseh
delih javnega sektorja, uporaben je za organizacije v javnem sektorju na nacionalni/zvezni,
regionalni in lokalni ravni. Model CAF se je tako do danes izoblikoval že v treh verzijah, tj.
CAF 2002, 2006 in 2013. V Sloveniji smo konkretno začeli uporabljati model v začetku leta
2002, ko je bil pripravljen prevod modela ter so bili vprašalniki prilagojeni slovenski
zakonodaji in ostalim potrebam. V svetu se je uporaba modela močno razširila, saj je bilo
med letoma 2000 in 2009 kar 1800 organizacij evropske javne uprave uporabnic modela CAF.
Ugotovljeno je bilo, da je Slovenija v primerjavi z ostalimi državami kar aktivna na področju
uporabe CAF (zbirno za cel javni sektor sicer nižje), poleg tega pa je v primerjavi s tremi
izbranimi članicami EU (Avstrija, Belgija, Italija) bolj aktivna kar zadeva področje uporabe
državnih organov. Na splošno je vseh devet meril modela pomembnih za samooceno, v
magistrskem delu je bil poudarek na prvem, petem in šestem merilu v povezavi z izbranimi
kazalniki upravne statistike na izbranih upravnih enotah. Slednje po ZDU-1 opravljajo naloge
državne uprave, ki jih je zaradi njihove narave treba organizirati in izvajati teritorialno, tj. za
območje ene ali več občin. Njihove naloge predpisujejo zakoni, pretežno pa odločajo na prvi
stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti in upravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. Kazalniki učinkovitega
državnega organa (v našem primeru malih upravnih enot) so torej razni parametri upravne
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statistike, kot npr. trajanje postopkov, število rešenih upravnih zadev, delež zaostankov,
delež pritožb na drugostopenjski organ, slednji so tudi obravnavani v magistrskem delu.
Poleg le-teh pa tudi ankete zadovoljstva strank, katerih pomembnost se iz dneva v dan bolj
kaže, prav tako pa je obveznost izvajanja po Uredbi o upravnem poslovanju ključnega
pomena. Raziskava je bila zastavljena tako, da je zajemala presek treh pojmov in sicer
izbrana merila po modelu CAF, male upravne enote in izbrane kazalnike upravne statistike. V
končni fazi so bili pridobljeni podatki presek teh treh pojmov. Ugotovljeno je bilo, da se
zasnova določenih kazalnikov in podmeril modela CAF nedvomno pojavi že v določbah ZUP.
Kar zadeva male upravne enote v Sloveniji, ni bojazni, da katera od njih ne bi bila seznanjena
z modelom CAF, namreč vsaka izmed njih se je v obravnavanem obdobju po modelu
samoocenila vsaj enkrat. Ocene so po letih različne, prav tako tudi upravna statistika, skupna
točka je zagotovo izboljšanje določenih kazalnikov po letih izvajanja modela. Ugotovljeno je
bilo, da so se izbrani kazalniki učinkovitosti na večini malih upravnih enot v letu po izvedbi
samoocene po CAF izboljšali. Sicer kazalnika delež zaostankov in delež pritožb na
drugostopenjski organ kažeta večjo povezanost z izvajanjem modela, kot pa npr. delež prijav
pri upravni inšpekciji, ki na večini malih upravnih enot ne ravno korelira z izvedbo modela.
Ugotovljeno je bilo tudi, da zadovoljstvo strank iz leta v leto po uporabi CAF do neke mere
narašča. Namreč, na večini izmed upravnih enot slednje večinoma narašča, ne glede na
merila CAF (in višino le-teh). Kljub temu pa je na nekaj upravnih enotah vidna povezava tako
med izvedbo CAF in ocenami anket zadovoljstva, kot tudi višino šestega merila CAF v
povezavi z oceno ankete v naslednjem letu. Dejstvo je torej, da v kolikor organi državne
uprave, tj. upravne enote, izvajajo samooceno po modelu CAF bodo izboljšave upravne
statistike slej kot prej vidne, vendar je pri tem bistvenega pomena, da se samoocena po CAF
izvaja kontinuirano. V nasprotnem primeru je pozitiven vpliv na učinkovitost lahko le
trenuten, nato pa v letih, ko izvedba samoocene ni prisotna, znova upade.
Ker se pojem kakovosti in učinkovitosti javne uprave resnično vedno bolj poudarja, lahko v
prihodnosti nedvomno pričakujemo še večji razvoj na področju samoocenjevanja
organizacij/organov. Organizacije bodo v prihodnosti zaradi sledenja trendom in želji po
izboljšanju še več pozornosti namenile tovrstnim modelom odličnosti. Raziskava magistrskega
dela bi se lahko v prihodnje izvedla na vseh upravnih enotah v Sloveniji ter večjem številu
izbranih kazalnikov, kar bi dalo bolj natančne rezultate o korelaciji med samo uporabo modela
ter izboljšanjem kazalnikov upravne statistike.
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PRILOGE
Priloga 1: CAF 2002

Prvo merilo:
Voditeljstvo

Drugo merilo:
Strategija in
načrtovanje

Tretje merilo:
Ravnanje z
ljudmi pri delu

Četrto merilo:
Partnerstva in
viri

Merila za DEJAVNIKE
Pretehtajte dokaze o tem, kaj storijo vodje v organizaciji za to, da bi:
– nakazali organizaciji smer: razvili in posredovali njeno vizijo,
poslanstvo in vrednote;
– razvili in uvedli sistem upravljanja organizacije;
– motivirali in podpirali zaposlene v organizaciji ter jim dajali
zgled;
– obvladovali odnose s politiki in drugimi udeleženimi stranmi.

Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi organizacija zato,
da bi:
– zbrala podatke o trenutnih in prihodnjih potrebah udeleženih
strani;
– razvila, pregledala in posodobila strategijo in načrtovanje;
– uvedla strategijo in načrtovanje v celotno organizacijo.

Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi organizacija, da:
– načrtuje kadrovske vire, jih upravlja in izboljšuje v skladu s
strategijo in načrtovanjem,
– prepoznava, razvija in uporablja sposobnosti zaposlenih z
usklajevanjem ciljev in ciljnih vrednosti posameznikov, timov
ter organizacije;
– vključuje zaposlene z razvijanjem dialoga in pooblaščanjem.
Pretehtajte, katera merila je organizacija uvedla za
zagotavljanje:
– razvoja in uvajanja ključnih partnerskih odnosov; razvijanja in
izvajanja partnerstev z odjemalci/državljani;
– upravljanja znanja;
– upravljanja financ;
– upravljanja tehnologije;
– upravljanja zgradb in opreme.
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Peto merilo:
Upravljanje
procesov in
obvladovanje
sprememb

Pretehtajte dokaze o tem, kako organizacija:
– procese prepoznava, oblikuje, upravlja in izboljšuje;
– z vključevanjem odjemalcev/državljanov razvija ter zagotavlja
storitve in proizvode;
– načrtuje in upravlja posodabljanje in inoviranje.

Merila za REZULTATE
Šesto merilo:
Pretehtajte, kakšne rezultate je organizacija v svojih
Rezultati za
prizadevanjih za izpolnjevanje potreb in pričakovanj
odjemalce/državljane odjemalcev/državljanov dosegla z/s:
– rezultati merjenja zadovoljstva odjemalcev/državljanov;
– kazalniki merjenj, usmerjenih k odjemalcem/državljanom.

Sedmo merilo:
Rezultati za
zaposlene

Osmo merilo:
Rezultati za družbo

Deveto merilo:
Ključni rezultati
uspešnosti delovanja

Pretehtajte dokaze o rezultatih na področjih:
– rezultatov
merjenja zadovoljstva
zaposlenih;
– kazalniki rezultatov glede zaposlenih.

in

motiviranosti

Pretehtajte, kaj dosega organizacija na področju
vpliva na družbo, glede na:
– rezultate družbenega delovanja;
– rezultati okoljskega delovanja.
Pretehtajte dokaze o gibanjih in rezultatih, ki jih
organizacija dosega na področju:
– doseganja ciljev;
– finančno delovanje.

Priloga 2: CAF 2006

Prvo merilo:
Voditeljstvo

Merila za DEJAVNIKE
Usmerjanje organizacije z razvijanjem njenega poslanstva, vizije,
vrednot.
Razvijanje in izvajanje sistema upravljanja organizacije, delovanja in
sprememb.
Motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter dajanje zgleda.
Obvladovanje odnosov s politiki in drugimi udeleženimi stranmi za
zagotavljanje deljene odgovornosti.
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Drugo merilo:
Strategija in
načrtovanja

Zbiranje podatkov o trenutnih in prihodnjih potrebah udeleženih strani.
Razvijanje, pregledovanje in posodabljanje strategije in načrtovanja ob
upoštevanju potreb udeleženih strani in razpoložljivih virov.
Izvajanje strategije in načrtovanje v celotni organizaciji.
Načrtovanje, izvajanje in pregledovanje posodabljanja in inoviranja.

Tretje merilo:
Zaposleni

Pregledno načrtovanje kadrovskih virov, ki jih organizacija upravlja in
izboljšuje v skladu s strategijo in načrtovanjem.
Prepoznavanje, razvijanje in uporabljanje kompetenc zaposlenih z
usklajevanjem ciljev posameznikov in organizacije.
Vključevanje zaposlenih z
razvijanjem
odprtega dialoga in
pooblaščanjem.

Četrto merilo:
Partnerstva in
viri

Peto merilo:
Procesi

Razvijanje in uvedba ključnih partnerskih odnosov.
Razvijanje in uvedba partnerstev z državljani/odjemalci.
Upravljanje financ.
Upravljanje informacij in znanja.
Upravljanje tehnologije.
Upravljanje prostorov in opreme.
Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje in izboljševanje procesov.
Razvijanje in zagotavljanje proizvodov ter storitev, usmerjenih v
državljane/odjemalce.
Inoviranje procesov, v katere se vključujejo državljani/odjemalci.

Šesto merilo:
Rezultati –
državljani/odjemalci

Merila za REZULTATE
Rezultati merjenja zadovoljstva državljanov/odjemalcev.
Kazalniki meritev, usmerjenih k državljanom/odjemalcem.

Rezultati merjenja zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih.
Sedmo merilo:
Rezultati –
zaposleni

Osmo merilo:

Kazalniki rezultatov glede zaposlenih.

Rezultati merjenj družbenega delovanja, kakor ga dojemajo
udeležene strani
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Rezultati – družba
Deveto merilo:
Ključni rezultati
delovanja

Kazalniki družbenega delovanja, ki ga je uvedla organizacija.
Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje.
Notranji rezultati.

Priloga 3: Primerjava dejavnikov in rezultatov po CAF 2006 in CAF 2013
Dejavniki
CAF 2006
Prvo merilo: Voditeljstvo
Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi
voditeljstvo organizacije v zvezi z
Podmerilo 1.1
Usmerjanje organizacije z razvijanjem
njenega poslanstva, vizije in vrednot

CAF 2013
Prvo merilo: Voditeljstvo
Pretehtajte, kaj počne voditeljstvo
organizacije v zvezi z
Podmerilo 1.1
Usmerjanje organizacije z razvijanjem
njenega poslanstva, vizije in vrednot

Podmerilo 1.2
Razvijanje in izvajanje sistema upravljanja
organizacije, delovanja in sprememb
Podmerilo 1.3
Motiviranje in podpora zaposlenim v
organizaciji ter dajanje zgleda
Podmerilo 1.4
Obvladovanje odnosov s politiki in drugimi
udeleženimi stranmi za zagotavljanje deljene
odgovornosti
Drugo merilo: Strategija in načrtovanje
Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi
organizacija v zvezi z
Podmerilo 2.1
Zbiranje podatkov o trenutnih in prihodnjih
potrebah udeleženih strani

Podmerilo 1.2
Upravljanje organizacije, njenega delovanja
in stalno izboljševanje
Podmerilo 1.3
Motiviranje in podpora zaposlenim v
organizaciji ter dajanje zgleda
Podmerilo 1.4
Efektivno obvladovanje odnosov s politiki in
drugimi udeleženimi stranmi

Podmerilo 2.2
Razvijanje, pregledovanje in posodabljanje
strategije in načrtovanja ob upoštevanju
potreb udeleženih strani in razpoložljivih virov
Podmerilo 2.3
Izvajanje strategije in načrtovanja v celotni

Drugo merilo: Strategija in načrtovanje
Pretehtajte, kaj organizacija počne v
zvezi z
Podmerilo 2.1
Zbiranje podatkov o sedanjih in prihodnjih
potrebah kot tudi ustreznih informacijah o
upravljanju
Podmerilo 2.2
Razvijanje strategije in načrtovanja, ki
upošteva zbrane informacije
Podmerilo 2.3
Komunikacija in implementacija strategije in
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organizaciji
Podmerilo 2.4.
Načrtovanje, izvajanje in pregledovanje
posodabljanja in inoviranja
Tretje merilo: Zaposleni
Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi
organizacija v zvezi z
Podmerilo 3.1
Pregledno načrtovanje kadrovski virov, ki jih
organizacija upravlja in izboljšuje v skladu s
strategijo in načrtovanjem
Podmerilo 3.2
Prepoznavanje, razvijanje im uporabljanje
kompetenc zaposlenih z usklajevanjem ciljev
posameznikov
Podmerilo 3.3
Vključevanje zaposlenih z razvijanjem
odprtega dialoga in pooblaščanjem
Četrto merilo: Partnerstva in viri
Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi
organizacija v zvezi z
Podmerilo 4.1
Razvijanje in uvedba ključnih partnerskih
odnosov
Podmerilo 4.2
Razvijanje in uvedba partnerstev z
državljani/odjemalci
Podmerilo 4.3
Upravljanje financ
Podmerilo 4.4
Upravljanje informacij in znanja
Podmerilo 4.5
Upravljanje tehnologije
Podmerilo 4.6
Upravljanje prostorov in opreme
Peto merilo: Procesi
Pretehtajte dokaze o tem, kaj naredi
organizacija v zvezi z

načrtovanja za vso organizacijo ter redni
pregledi
Podmerilo 2.4
Načrtovanje, implementacija in pregled
inovacij in sprememb
Tretje merilo: Zaposleni
Pretehtajte, kaj organizacija počne v
zvezi z
Podmerilo 3.1
Pregledno načrtovanje kadrovski virov, ki jih
organizacija upravlja in izboljšuje v skladu s
strategijo in načrtovanjem
Podmerilo 3.2
Prepoznavanje, razvijanje im uporabljanje
kompetenc zaposlenih z usklajevanjem ciljev
posameznikov
Podmerilo 3.3
Vključevanje zaposlenih z razvijanjem
odprtega dialoga in pooblaščanjem ter
podpiranje njihovega dobrega počutja
Četrto merilo: Partnerstva in viri
Pretehtajte, kaj organizacija počne v
zvezi z
Podmerilo 4.1
Razvoj in upravljanje partnerstva z ustreznimi
organizacijami
Podmerilo 4.2
Razvijanje in uvedba partnerstev z
državljani/odjemalci
Podmerilo 4.3
Upravljanje financ
Podmerilo 4.4
Upravljanje informacij in znanja
Podmerilo 4.5
Upravljanje tehnologije
Podmerilo 4.6
Upravljanje prostorov in opreme
Peto merilo: Procesi
Pretehtajte, kaj organizacija počne v
zvezi z
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Podmerilo 5.1
Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje
in izboljševanje procesov
Podmerilo 5.2
Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in
storitev, usmerjenih v državljan/odjemalce
Podmerilo 5.3
Inoviranje procesov, v katere se vključujejo
državljani/odjemalci

Podmerilo 5.1
Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje
in inoviranje procesov, ki vključujejo
interesne skupine
Podmerilo 5.2
Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in
storitev, usmerjenih v državljan/odjemalce
Podmerilo 5.3
Koordinacija procesov v organizaciji z drugimi
relevantnimi organizacijami

Rezultati
CAF 2006
Šesto merilo: Rezultati –
državljani/odjemalci
Pretehtajte, kakšne rezultate je
organizacija v svojem prizadevanju za
izpolnjevanje potreb in pričakovanj
državljanov dosegla z
Podmerilo 6.1
Rezultati merjenja zadovoljstva
državljanov/odjemalcev
Podmerilo 6.2
Kazalniki meritev, usmerjenih k
državljanom/odjemalcem
Sedmo merilo: Rezultati – zaposleni
Pretehtajte, kakšne rezultate je
organizacija v svojem prizadevanju za
izpolnjevanje potreb in pričakovanj
zaposlenih dosegla z
Podmerilo 7.1
Rezultati merjenja zadovoljstva in
motiviranosti zaposlenih
Podmerilo 7.2
Kazalniki rezultatov glede zaposlenih
Osmo merilo: Rezultati – družba
Pretehtajte, kaj je organizacija dosegla
na področju vpliva na družbo, glede na
Podmerilo 8.1

CAF 2013
Šesto merilo: Rezultati –
državljani/odjemalci
Razmislite, kaj je organizacija dosegla
za zadovoljstvo in pričakovanja
državljanov s pomočjo rezultatov z dne
Podmerilo 6.1
Meritve zaznavanja
Podmerilo 6.2
Meritve uspešnosti
Sedmo merilo: Rezultati – zaposleni
Razmislite, kakšne rezultate je
organizacija v svojem prizadevanju
dosegla s pomočjo rezultatov z
Podmerilo 7.1
Meritve zaznavanja
Podmerilo 7.2
Meritve uspešnosti
Osmo merilo: Rezultati – družba
Pretehtajte, kaj je organizacija dosegla
na področju vpliva na družbo, glede na
Podmerilo 8.1
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Rezultati merjenj družbenega delovanja,
kakor ga dojemajo udeležene strani
Podmerilo 8.2
Kazalniki družbenega delovanja, ki ga je
uvedla organizacija
Deveto merilo: Ključni rezultati
delovanja
Pretehtajte dokaze o opredeljenih ciljih,
ki jih je organizacija dosegla v zvezi z
Podmerilo 9.1
Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje
Podmerilo 9.2
Notranji rezultati

Rezultati zaznavanja
Podmerilo 8.2
Meritve uspešnosti
Deveto merilo: Ključni rezultati
delovanja
Pretehtajte rezultate, ki jih je
organizacija dosegla v obdobju...
Podmerilo 9.1
Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje
Podmerilo 9.2
Notranji rezultati: raven uspešnosti

Vir: prirejeno po EIPA (2013)

Priloga 4: Lestvica za enostavno ocenjevanje za dejavnike in rezultate
FAZA

LESTVICA ZA DEJAVNIKE

TOČKE

Na tem področju nismo dejavni.
Ni dokazov oziroma vir ni zanesljiv.
Dejavnost načrtujemo.
Dejavnost izvajamo.
Pregledujemo, ali delamo prave stvari na pravi način.
Na podlagi preverjanj/pregledov prilagajamo, če je to
potrebno.
Vse, kar delamo, načrtujemo, izvajamo in redno prilagajo
ter se učimo od drugih. Smo v krogu nenehnih izboljšav.

0–10

RAVEN
2002
0

11–30
31–50
51–70
71–90

1
2
3
4

91–100

5

LESTVICA ZA REZULTATE

TOČKE

Rezultati se ne merijo in/ali podatki niso na voljo.
Rezultati se merijo in kažejo negativne trende in/ali rezultati ne
dosegajo pomembnejših ciljev.
Rezultati kažejo nespreminjajoče se trende in/ali izpolnjeni so nekateri
pomembnejši cilji.
Rezultati kažejo trende, ki se izboljšujejo in/ali večina pomembnejših
ciljev je izpolnjena.
Rezultati kažejo bistven napredek in/ali pomembnejši cilji so doseženi.

0–10
11–30

RAVEN
2002
0
1

31–50

2

51–70

3

71–90

4

NAČRTUJ
IZVEDI
PREVERI
UKREPAJ
PDCA

Vir: MJU (2007)
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Doseženi so odlični in trajni rezultati. Vsi pomembnejši cilji so doseženi.
Za vse ključne rezultate so opravljene pozitivne primerjave z ustreznimi
organizacijami.

91–100

5

Priloga 5: Lestvici za podrobno ocenjevanje za dejavnike in rezultate

FAZA

LESTVICA
DOKAZ

0–10

DEJAVNIKI
11–30
31–50

51–70

DOKAZ

DOKAZ

DOKAZ

DOKAZ

Ni dokaza ali
je
samo
nekaj idej.

Nekaj šibkih
dokazov, ki
se nanašajo
na
nekaj
področij.

Nekaj dobrih
dokazov, ki
se nanašajo
na
pomembnejš
a področja.

Nekaj dobrih
dokazov, ki
se nanašajo
na
večino
področij.

71–90
DOKA
Z
Zelo močni
dokazi, ki
se
nanašajo
na
vsa
področja.

91–
100
DOKAZ
Odlični
dokazi
v
primerjavi
z drugimi
organizacij
ami, ki se
nanašajo
na
vsa
področja.

NAČRTUJ
Načrtovanje temelji na potrebah in
pričakovanjih udeleženih strani.
Načrtovanje se redno uporablja v
vseh pomembnejših delih
organizacije.

Točke
IZVEDI
Izvajanje se redno upravlja z
opredeljenimi procesi in
odgovornostmi ter se širi v
pomembnejših delih organizacije.

Točke
PREVERI
Opredeljeni procesi se spremljajo z
ustreznimi kazalniki in se
pregledujejo v pomembnejših delih
organizacije.

Točke
UKREPAJ
Po rezultatih preverjanja se redno
izvedejo korektivni ukrepi in
izboljšave v pomembnejših delih
organizacije.

Točke

SKUPAJ
/400
TOČKE/
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100
REZULTATI
31–50
51–70

Lestvica
TRENDI

0–10

11–30

Ni meritev.

Negativen
trend.

Nespreminjajoči
se trend ali
skromen
napredek.

TOČKE
CILJNE
VREDNOSTI

Ni podatkov
ali so samo
ustni.

Rezultati ne
dosegajo
ciljnih
vrednosti.

Doseženih je le
nekaj ciljnih
vrednosti.

71–90

91–100

Trajen
napredek.

Bistven
napredek.

Pozitivna
primerjava z
ustreznimi
organizacijami
glede vseh
rezultatov.

Dosežene so
nekatere
pomembnejše
ciljne
vrednosti.

Večina
pomembnejših
ciljnih
vrednosti je
dosežena.

Dosežene so vse
ciljne vrednosti

TOČKE
SKUPAJ/200
TOČKE/100
Vir: po MJU (2007)
Priloga 6: Aktivnosti in pobude CAF po državah v letih 2003 in 2005
ORODJE OZ. AKTIVNOST
1. Informacije o CAFmodelu
Publikacije, članki in brošure
v zvezi s CAF

Konference in sestanki v
zvezi s CAF
DVD v zvezi s CAF
Informacije na spletnih
straneh
Letaki
2. Pomožna orodja za
implementacijo
CAF
Posebna navodila

2003

Belgija, Nemčija, Poljska

2005

Belgija, Nemčija, Avstrija,
Češka, Danska, Grčija,
Finska, Francija, Litva,
Nizozemska, Norveška,
Portugalska, Slovaška
Ciper, Slovenija
Danska
Avstrija, Nemčija, Estonija,
Norveška, Latvija
Finska, Ciper

Finska

Madžarska, Portugalska
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Madžarska, Portugalska,
Ciper, Nemčija, Danska,
Estonija, Grčija, Italija,

Delovne naloge
Študije primera

Pilotni projekti

Projekti CAF

Avstrija, Nemčija,
Portugalska, Irska
Španija

Češka, Estonija, Madžarska,
Italija, Norveška, Poljska,
Slovaška, Slovenija
Danska

CAF verzije za specifična
področja
Elektronske aplikacije in
ocenjevalna orodja

3. Usposabljanje
Posebno usposabljanje za
CAF

Delavnice učenja CAF
E-učenje

Avstrija, Nemčija

Avstrija, Belgija, Danska,
Estonija, Španija, Poljska,
Švedska

Avstrija, Nemčija,
Portugalska

Slovaška, Norveška
Avstrija, Nemčija,
Portugalska, Ciper
Španija, Belgija, Estonija,
Madžarska, Portugalska,
Slovaška
Češka, Madžarska,
Portugalska, Avstrija, Ciper,
Danska, Finska, Litva,
Romunija
Danska, Avstrija, Finska,
Madžarska, Italija, Poljska
Belgija, Nemčija, Danska,
Francija, Madžarska,
Norveška
Avstrija, Belgija, Nemčija,
Danska, Španija, Madžarska,
Poljska, Portugalska,
Slovaška
Avstrija, Belgija, Danska,
Estonija, Španija, Ciper,
Nemčija, Grčija, Finska,
Francija, Madžarska, Italija,
Litva, Luksemburg, Poljska,
Portugalska, Švedska,
Slovaška
Italija
Nemčija, Portugalska, Poljska

4. Individualni
nasveti in
usposabljanja

5. Izmenjava izkušenj
Konference uporabnikov
Partnerstvo

Avstrija, Belgija, Nemčija,
Estonija, Italija, Norveška

Avstrija, Belgija, Nemčija,
Estonija, Italija, Norveška,
Ciper, Litva, Poljska

Nemčija, Madžarska, Italija

Nemčija, Madžarska,
Portugalska
Avstrija, Belgija, Nemčija,

Avstrija, Belgija, Nemčija,
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Danska, Španija, Italija,
Portugalska, Slovaška

Danska, Italija, Finska,
Madžarska
Avstrija, Češka, Slovaška,
Madžarska
Češka

Estonija, Madžarska, Italija,
Norveška, Slovaška

Estonija, Madžarska, Češka,
Nemčija, Finska, Litva,
Poljska
Avstrija (Speyer), Belgija,
Nemčija, Italija,
Portugalska, Madžarska,
Poljska

Mednarodno partnerstvo
Nacionalni programi
kakovosti
Konference kakovosti

Nagrade za
kakovost/tekmovanja

6. Informacije o
uporabi
Metodološka veljavnost
Dobre prakse

Vprašalniki

Avstrija, Belgija, Estonija,
Nemčija, Italija, Portugalska

Avstrija, Belgija, Nemčija,
Španija, Madžarska
Portugalska

Prizadevanja za širjenje CAF
Vir: Staes in Thijs (2005)
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Avstrija, Madžarska
Avstrija, Belgija, Nemčija,
Španija, Madžarska, Češka,
Danska, Grčija, Poljska
Avstrija, Nemčija, Danska,
Norveška, Poljska
Danska

Priloga 7: Rezultati anket zadovoljstva po malih UE od leta 2003 do 2012
Ocena ankete zadovoljstva za UE kot za celoto
Upravna Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
enota
UE Cerknica
3,63 3,87 4,06 4,52 4,53 4,52 4,57 4,64
UE Hrastnik
4,14 4,03 4,18 4,38 4,52 4,65 4,70 4,81
UE Idrija
*
4,21 4,00 4,30 4,49 4,51 4,41 4,79
UE Izola
4,27 4,33 4,41 4,59 4,69 4,68 4,60 4,57
UE Logatec
4
4,16 4,21 4,29 4,32 4,53 4,68 4,66
UE Dravograd
3,99 4,62 4,58 4,68 4,73 4,57 4,81 4,47
UE Mozirje
4,35 4,44 4,43 4,39 4,48 4,75 4,52 4,79
UE Ormož
4,23 4,24 4,41 4,68 4,62 4,70 4,67 4,81
UE Piran
4,48 4,46 4,33 4,59 4,61 4,71 4,67 4,74
UE Ribnica
3,97 4,12 4,36 4,5
4,66 4,87 4,72 4,68
UE Metlika
4,1
4,18 3,92 4,43 4,43 4,59 4,41 4,48
UE Ruše
4,12 3,85 4,44 4,57 4,73 4,52 4,83 4,81
UE Radlje ob
3,99 4,21 4,15 4,29 4,35 4,37 4,40 4,55
Dravi
UE Ilirska
4,04 4,21 4,30 4,38 4,22 4,49 4,53 4,55
Bistrica
UE Trbovlje
4,03 4,24 4,10 4,71 4,78 4,73 4,82 4,78
UE Tržič
3,93 4,01 4,22 4,47 4,29 4,44 4,61 4,53
UE Zagorje ob
4,05 4,12 4,54 4,65 4,64 4,59 4,53 4,61
Savi
Vir: MJU (2012)

* ni podatka
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2011

2012

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4,77
*

4,45
4,82
4,60
4,60
4,54
4,67
4,80
4,85
4,58
4,81
4,71
4,93
4,57

*

4,49

*
*
*

4,81
4,65
4,48

Priloga 8: Anketni vprašalnik
Spoštovane in spoštovani.
Moje ime je Ivana Gajić in sem študentka podiplomskega magistrskega študijskega programa
2. stopnje Uprava na Fakulteti za upravo. Pod mentorstvom doc. dr. Polone Kovač pripravljam
magistrsko delo z naslovom Vpliv uporabe Skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v
javnem sektorju (model CAF) na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji.
Namen magistrske naloge in raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri vpliva uporaba modela CAF
na učinkovitost malih upravnih enotah v Sloveniji. Raziskava temelji na preseku treh pojmov,
in sicer uporabi modela CAF ter učinkovitosti upravnega odločanja v povezavi z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (ZUP). Poudarek bo predvsem na analizi in pregledu tistih meril
modela CAF, ki so v tesni povezavi z učinkovitostjo upravnega odločanja, to so prvo, peto in
šesto merilo. Kar zadeva učinkovitost pa bo podan pregled upravne statistike v letih pred in
po uporabi modela, poudarek bo na pregledu trajanja postopkov, deleža pritožb na
drugostopenjski organ, anket zadovoljstva in upravne inšpekcije.
Glavni cilj raziskave je pokazati pomembnost izvajanja CAF na malih upravnih enotah za
nadaljnjo večjo učinkovitost upravnega odločanja, kar zadeva trajanje postopkov, zmanjšanje
deleža pritožb na drugostopenjski organ, večje zadovoljstvo strank in zmanjšanje prijav pri
upravni inšpekciji.
Odločila sem se, da v raziskavi obravnavam vseh 17 malih upravnih enot v Sloveniji,
med katere spada tudi vaša. Za samo izvedbo in pa verodostojnost raziskave potrebujem
podatke prav vseh malih upravnih enot, zato bi vas vljudno prosila za sodelovanje. Ob tem pa
naj poudarim, da bodo podatki uporabljeni izključno za namen raziskave oziroma
magistrskega dela, rezultate raziskave pa vam lahko na vašo željo po končni analizi
posredujem.
Vljudno vas prosim za sodelovanje in izpolnitev kratkega vprašalnika, katerega mi prosim,
izpolnjenega vrnite do 24. 6. 2013 na elektronski naslov: gajic.ivana88@gmail.com.
Za vloženi trud se vam najlepše zahvaljujem.
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VPRAŠALNIK
Vpliv uporabe Skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v javnem sektorju (model CAF)
na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji
Naziv upravne enote (navedite):
I.

SAMOOCENJEVANJE NA VAŠI UPRAVNI ENOTI PO MODELU CAF 2006 –
Od leta 2006 do leta 2011 – Navedite vsa leta (če je le-teh več), v katerih ste se
samoocenili po CAF-verziji 2006 v obdobju od leta 2006 (vključno) do leta 2011 in
ocene za zahtevana merila ter končno oceno po CAF.

Leto izvedbe
CAF

II.

Ocena za PRVO
merilo:
Voditeljstvo

Ocena za
PETO
merilo:
Procesi

Ocena za ŠESTO
merilo:
Rezultati –
državljani/odjemalci

Končna ocena
po CAF
(POVPREČNO)

UPRAVNA STATISTIKA – Navedite upravno statistiko za leta pred in po uporabi
modela CAF (npr. če ste v zgornji tabeli navedli, da ste model uporabili v letu
2006, potem navedite podatke upravne statistike za leto prej in potem, tj. 2005 in
2007 in tako za vse ostale).

LETO

Skupno število
upravnih zadev

Število
zaostankov
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Število pritožb
na 2. stopenjski
organ

Število prijav
pri upravni
inšpekciji

