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POVZETEK
Dandanes smo priča vsakodnevnim varčevalnim ukrepom, ki jih Vlada Republike Slovenije
sprejema kot pogoje za izhod iz finančne krize. Najbolj na udaru, kot največji izdatek
države, so uslužbenci javnega sektorja. Se kdaj vprašamo, kako oni sprejemajo
varčevalne ukrepe? Ali je njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu zaradi omenjenih
ukrepov slabše? Ali (ne)zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi na odnos do njihovih strank?
Pričujoča diplomska naloga je osredotočena na iskanje odgovorov na zgoraj zastavljena
vprašanja, in sicer na študiji primera Upravne enote Idrija.
Pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo javnih uslužbencev, se v Upravni enoti
Idrija kažejo v višini plač, obsegu dela, usposabljanju, izobraževanju in napredovanju, kar
nam prikazujejo sedemletni rezultati vprašalnika o merjenju zadovoljstva zaposlenih.
Ukrepi Vlade Republike Slovenije se izražajo prav skozi te dejavnike – nižanje plač, velik
obseg dela in zamrznitev napredovanja javnih uslužbencev. Raziskave v diplomskem delu
prikazujejo, da je bil v primerjavi s prejšnjimi leti v tistih letih, ko so se omenjeni ukrepi v
organizaciji zaznali, zabeležen padec zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Slednje
nam prikazuje, da omenjeni varčevalni ukrepi Vlade Republike Slovenije za javni sektor
negativno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v Upravni enoti Idrija.
Izračun korelacijskega koeficienta nam prikazuje, da sta zadovoljstvo strank in
zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji pozitivno in močno povezana, kar pomeni, da vsak
dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, posledično vpliva tudi na njihove
uporabnike.
Ključne besede: javna uprava, upravna enota, varčevalni ukrepi, zadovoljstvo
zaposlenih, zadovoljstvo strank.
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SUMMARY
IMPACT OF AUSTERITY MEASURES ON CUSTOMER
SATISFACTION IN THE ADMINISTRATIVE UNITS

AND

EMPLOYEE

Nowadays we are witnessing daily austerity measures adopted by the government of the
Republic of Slovenia , as conditions for recovery from the financial crisis. Most affected, as
the largest expenditure of the state, are public sector employees, but do we ever wonder
how the austerity measures are exepted by public servants? Is it their job satisfaction
worse? Does employees (dis)satisfaction also affect attitude towards their clients? These
thesis are based on finding answers to the questions on the case study, administrative
unit of Idrija.
Important factors that affect the satisfaction of civil servants in the administrative unit of
Idrija are showing through salaries, workload , training, education and promotion, which
are shown by the seven-year results of a questionnaire on measuring employee
satisfaction . Measures of the government of the Republic of Slovenia is also expressed
through these factors - lower wages , a large amount of work and a freeze on promotion
of public servants. Research in this thesis shows that in surtain years, when the
mentioned measures were perceived in the organization, there was a recorded drop of
employee satisfaction in the workplace, in comparison with previous years. This shows us
that the previosly mentioned austerity measures by the government of the Republic of
Slovenia, for public sector, have a negative impact on employee satisfaction in the
administrative unit of Idrija.
Calculation of the correlation coefficient shows us that customer satisfaction and
employee satisfaction in an organization is positively and strongly correlated, which
means that every factor that affects employee satisfaction - also affects their users.
Key words: public administration, administrative unit, austerity measures, employee
satisfaction, customer satisfaction
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
EU

Evropska unija

RS

Republika Slovenija

JS

Javni sektor

JU

Javna uprava

UE

Upravna enota
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UVOD

Državna uprava kot del javnega sektorja služi kot aparat državi, ki »kot del izvršilne
oblasti izvršuje upravne naloge« ter »opravlja svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov« (ZDU, 1., 2. člen).
Temeljni element državne uprave so upravne enote, ki »odločajo na prvi stopnji v
upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni
določeno drugače« in »opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti,
določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja« (ZDU, 44. člen).
Javni uslužbenci, ki delujejo v upravnih enotah, imajo neposreden stik s strankami, ki
rešujejo svoje upravne zadeve. Glede na zakon morajo javni uslužbenci delovati za javno
dobro in s svojim delovanjem pomagati strankam, to pa je v veliki meri odvisno od najbolj
ključnega dejavnika za učinkovito in uspešno organizacijo – zadovoljstva zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih se kaže predvsem v tem, da je uslužbenec na svojem delovnem
mestu zadovoljen in da opravlja delo, ki ga veseli. Po Pogačniku (Pogačnik, 2000 v: Dimec
et al., 2008, str. 120) je stopnja zadovoljstva odvisna od naslednjih dejavnikov: delovnih
razmer, možnosti napredovanja, plače, stalnosti zaposlitve, varnosti, možnosti
strokovnega razvoja idr. Predhodne različne raziskave v teoriji, ki so jih proučevali
Herzberg in Weber, so z različnimi organizacijskimi teorijami poudarjale zadovoljstvo
zaposlenih, ki temelji na ekonomskih dejavnikih. Weber je v svojem birokratskem modelu
poudarjal, da sta motiva delavcev poleg plače tudi varnost zaposlitve ter stabilnost, kar je
zelo pomembno predvsem v času gospodarske krize (Seljak in Stare, 2011, str. 115).
Problemi, s katerimi se javni uslužbenci danes soočajo, so varčevalni ukrepi Vlade RS, ki
so ne le finančni, temveč tudi posegajoči v dejavnike zadovoljstva.
Vlada RS je bila zaradi finančne krize primorana sprejeti varčevalne in organizacijske
ukrepe, s katerimi korenito posega v najpomembnejši in največji izdatek države – javni
sektor. Poseg Vlade RS se v javnem sektorju kaže predvsem v nižanju plač, zamrznitvi
napredovanja zaposlenih ter slabši stabilnosti zaposlitve (Ramšek P., 2011).
Omenjeni ukrepi negativno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, saj Vlada RS posega v
najbolj ključne ekonomsko-motivacijske dejavnike zadovoljstva zaposlenih (Dimec et al.,
2008, str. 121). Kljub nezadovoljnosti zaposlenih na delovnem mestu morajo biti ti
prijazno naravnani do svojih uporabnikov, kakovost dela mora biti v dobrem odnosu
zaposlenih do strank, informiranost javnosti mora biti dobra in dostopna ter trajnost
reševanja zadev ugodna za stranke (Kovač, 2000, str. 283).
Teorija pravi, da se zadovoljstvo strank pokaže predvsem, če hitro in učinkovito rešijo
upravno zadevo ter če je dostopnost do informacij, ki jih potrebujejo, enostavna in hitra.
Izrednega pomena v zvezi z zadovoljstvom strank, so tudi korektni medsebojni odnosi z
1

zaposlenimi ter njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu, ki je »predpogoj za dobre
odnose do strank« (Pandiloska, 2013, str. 64), vendar ostaja vprašanje, ali je to v praksi
res izvedeno?
Upravna enota Idrija se kot del JU sooča z varčevalnimi ukrepi, pri čemer me zanima, v
kolikšni meri varčevalni ukrepi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in kakšna je posledično
povezava med njihovim zadovoljstvom in zadovoljstvom strank.
Povprečne ocene merjenja zadovoljstva
spletni strani ministrstva za notranje
zadovoljstvo strank narašča vzporedno z
do 2012. V UE Idrija rezultati merjenja v

zaposlenih in strank, ki so objavljene na uradni
zadeve (MJU, 2012), kažejo, da v UE v RS
zadovoljstvom zaposlenih v obdobju od leta 2005
zadnjih letih kažejo drugačne podatke.

Namen diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri vplivajo varčevalni ukrepi na stopnjo
zadovoljstva zaposlenih, ki se kaže skozi dejavnike, kot so: višina plač, odpuščanje,
napredovanje, izobraževanje, usposabljanje ter obseg dela. Drug namen pa je tudi
prikazati odstopanja od pričakovane ocene vodje ter dejanske ocene merjenja
zadovoljstva zaposlenih ter odstopanja pričakovanj in zaznav uporabnikov pred in po
rešitvi določene upravne zadeve. Zadnji del osrednjega dela temelji na raziskovanju,
koliko sta zadovoljstvo strank in zaposlenih v UE Idrija med seboj povezani.
Cilj naloge je:
•
•
•
•

ugotoviti, ali omenjeni varčevalni ukrepi, katerih posledice so vidne skozi dejavnike
zadovoljstva, vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v UE Idrija,
primerjati razlike pričakovanih stanj ciljev vodilnega osebja z dejansko oceno
merjenja zadovoljstva zaposlenih,
primerjati razlike med pričakovano oceno uporabnika pri rešitvi upravne zadeve in
dejansko oceno, ko so upravno zadevo rešili,
prikazati povezanost zadovoljstva strank in zaposlenih s pomočjo korelacijskega
koeficienta.

Gonilo raziskave je preverjanje treh hipotez:
1. Varčevalni ukrepi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.
Varčevalni ukrepi, ki se kažejo skozi nižanje plač, zamrznitev napredovanja, nižja
dana sredstva Vlade RS za usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu,
odpuščanje ter obseg dela, močno vplivajo na stanje zadovoljstva zaposlenih v UE
Idrija. Vlada RS je zaradi javnofinančnega primanjkljaja začela rezati prav pri
omenjenih motivacijskih dejavnikih, te spremembe na delovnem mestu pa
zaposleni negativno sprejemajo (AJPES, 2013).
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2. Pričakovani rezultati, ki jih zastavi vodja (načelnica) v okviru merjenja zadovoljstva
zaposlenih, ne odstopajo od zaznanih rezultatov.
Delo načelnice je vzpostaviti dober sistem med zaposlenimi, kot menedžerka mora
slediti spremembam in stališčem svojih zaposlenih v organizaciji (Žurga, 2004, str.
12). S pomočjo »sledenja« njene pričakovane ocene merjenja zadovoljstva
zaposlenih ne bi smele preveč odstopati od dejanskih rezultatov. Slednje temelji
na predpostavki, da so pričakovanja vodje enaka ali celo nižja od zaznanih
rezultatov, saj kot opazovalka skuša predvideti težave v organizaciji in jih uspešno
rešiti.
Pričakovanja uporabnikov upravnih storitev ne odstopajo od dejanskih rezultatov,
ko so upravno zadevo rešili.
Prav tako pričakovana ocena uporabnika o delovanju organizacije in njenih
zaposlenih ob vstopu v upravno enoto ne bi smela preveč odstopati od dejanskih
rezultatov, ko so stranke rešile določeno zadevo. Vodja se v javni upravi izraža
skozi menedžment kakovosti, ki v ospredje postavi usmerjenost k uporabnikom in
njihovo zadovoljstvo z organizacijo (Žurga, 2004, str. 20), zato morajo zaposleni
delovati v korist uporabnika. Ta namreč predvideva, da bodo njegove izkušnje z
javnimi uslužbenci enake njegovim pričakovanjem in ne pod pričakovanji.
3. Zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo strank sta v UE Idrija med seboj povezani.
Povprečna ocena odgovorov zaposlenih, ki temelji na anketah na vseh 58 upravnih
enotah v Sloveniji, kaže, da sta pojava v obdobju sedmih let med seboj močno
povezana (MJU, 2012).
Predhodne raziskave za UE Novo Mesto in UE Škofjo Loko trdijo, da na
zadovoljstvo strank vpliva zadovoljstvo zaposlenih (Pandiloska, 2013, str. 65).
V raziskavi za UE Idrija za obdobje 2005−2012 pričakujem podobne podatke.
Naloga bo temeljila na primerjalni in statistični metodi. Analiza anket za merjenje
zadovoljstva zaposlenih in strank bo temeljila na univariatni in bivariatni analizi odgovorov
anketirancev. Ocena dejanskega stanja v primerjavi s pričakovanji rezultatov merjenja
organizacije in uporabnika je predstavljena s pomočjo metode časovnih vrst in je
prikazana v »grafu razlike«. Povezanost med obema pojavoma zadovoljnosti je raziskana
s pomočjo korelacijskega koeficienta. Skozi celotno nalogo bom rezultate predstavila v
tabelah in grafih z utemeljitvijo predhodnih raziskav različnih avtorjev.
V uvodnem delu predstavljam raziskovalni izziv s poudarkom na namenu, cilju in
predstavljenih hipotezah, ki bodo v končnem delu naloge preverjene.
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V teoretičnem delu naloge so na kratko razloženi osnovni pojmi: javna uprava, državna
uprava, upravna enota, zadovoljstvo zaposlenih in strank, merjenje uspešnosti v javni
upravi ter povezanost med zadovoljstvom strank in zaposlenih. Sledita kratek pregled
varčevalnih ukrepov Vlade RS za upravne enote s poudarkom na dejavnikih zadovoljstva
ter podrobna predstavitev študije primera UE Idrija.
Empirični del diplomske naloge pa vsebuje raziskavo zadovoljstva zaposlenih in
zadovoljstva strank v obdobju sedmih let, od leta 2005 do 2012. Začetek osrednjega dela
temelji na predstavitvi ankete zadovoljstva zaposlenih, podrobnejši razlagi rezultatov
glede na varčevalne ukrepe, ki se kažejo skozi dejavnike zadovoljstva ter primerjavo
pričakovane ocene vodje z dejansko. Sledi analiza ankete in rezultatov merjenja
zadovoljstva strank ter analiza razlike pričakovane ocene uporabnikov od dejanske, ko so
določeno upravno zadevo rešili. Zadnji del praktičnega dela diplomske naloge temelji na
izračunu korelacijskega koeficienta med obema pojavoma zadovoljnosti ter preverjanju
hipotez, ki se bodo ugotavljale in prikazovale skozi celotno diplomsko nalogo.
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2

JAVNA UPRAVA

Javna uprava služi kot aparat državi za doseganje ciljev, ki temeljijo predvsem na
opravljanju javnih zadev in nalog za javni interes, ki jih določa država. Javna uprava kot
del javnega sektorja zajema vlado, državno upravo, lokalno samoupravo, nosilce javnih
pooblastil ter izvajalce javnih služb. Njena temeljna naloga je predvsem zagotavljanje
javnih dobrin, ki jih določi proces političnega odločanja ter odločanje v javnih zadevah
(Vlaj, 2006, str. 13).

2.1 DRŽAVNA UPRAVA
Nastanek državne uprave sega v čas absolutističnih vladarjev, saj so vladarji takrat
potrebovali določen sloj, ki je v imenu vladarja pobiral davke in izvrševal druge določene
naloge. Državna uprava je najstarejši in najobširnejši del javne uprave, ki obsega
upravljanje državnih javnih nalog in po načelu delitve oblasti v državi spada v izvršilno
funkcijo. Slednje temelji na izvrševanju političnih odločitev oziroma na izvrševanju
upravnih nalog, ki jih opravljajo ministrstva, organi v sestavi in upravne enote (Virant,
2004, str. 63).
Funkcije, ki jih državna uprava opravlja, so predvsem naslednje:
•
•
•
•

za vlado RS pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov ter drugih aktov
in gradiv,
izdaja splošne pravne akte poslovanja, kot so razne pogodbe, opravlja tudi
materialna dejanja in izdaja interne akte v organizaciji, kjer deluje,
je pomembna izvršiteljica politik, ki izvršuje upravne naloge, kot so zakoni in drugi
predpisi, ki jih sprejema državni zbor,
izvršuje tudi ratificirane mednarodne pogodbe, podzakonske predpise, državni
proračun itd. (Šmidovnik v: Virant, 2004, str. 68)

Delo državne uprave poteka samostojno, vendar v sklopu ustave, zakonov in danih
predpisov za določeno organizacijo, kjer se delo izvaja. Pomembna naloga izvršiteljice je
predvsem, da mora biti politično nevtralna in nepristranska, strokovna ter javna. Njeno
delovanje je predvsem regulatorno, saj spodbuja in usmerja družbeni razvoj, ter
pospeševalno, kar pomeni, da spremlja stanje družbe, za katero je pristojna, na vseh
področjih in skrbi za njen razvoj (glej Virant, 2004).
2.1.1

UPRAVNE ENOTE

Upravne enote kot del izvršilne oblasti so bile ustanovljene v začetku leta 1995. Nastanek
58 upravnih enot v RS temelji na podlagi Zakona o upravi (ZUpr, Ur. list RS št., 67/94,
20/95, 29/95, 80/99, 52/02, 56/02) s temeljno funkcijo odločanja o upravnih zadevah na
prvi stopnji. Izvajanje nalog državne uprave iz državne pristojnosti se vrši na lokalni ravni
na območju ene ali več občin (Marzel, 2000, str. 352).
5

Upravno enoto vodi načelnik, ki svojo funkcijo pridobi z imenovanjem in razreševanjem
vlade na predlog ministrstva, pristojnega za upravo. Slednji se za imenovanje »načelnika
odloči po predhodnem mnenju občinskih svetov občin, na katerih je organizirana upravna
enota« (Marzel, 2000, str. 352).
Organizacija upravne enote je razdeljena na notranje organizacijske enote. Te se določijo
z aktom o organizaciji, ki jih načelnik upravne enote izda na predlog pristojnih ministrstev
s soglasjem vlade RS. Upravne enote so organizacijsko in strokovno vezane na
ministrstvo, ki je pristojno za javno upravo (Marzel, 2000, str. 352).
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3

ZADOVOLJSTVO

Zadovoljstvo je širok pojem, ki ga številni avtorji definirajo glede na dejavnike
zadovoljstva in organizacije, v kateri zaposleni delujejo (Herzberg 1959, Locke 1976,
Mueller in Price 1989, Choy 1995, Devetak 2000, Svetlik 1998 v: Gorenak, 2010, str. 21).
Pogačnik (Pogačnik v: Dimec et al., 2008, str. 120) pravi, da se stopnja zadovoljnosti
zaposlenih odraža predvsem skozi dejavnike »delovnih razmer, plač in drugih materialnih
ugodnosti, možnosti napredovanja, obveščenosti o dogodkih v organizaciji, stalnosti
zaposlitve, varnosti, neposredne vodje, zahtevnosti dela, možnosti strokovnega razvoja
ter odnosov s sodelavci.«
Po drugi strani pa lahko zadovoljen posameznik hitro preide v nezadovoljnega
zaposlenega ali uporabnika, saj je meja med zadovoljstvom in nezadovoljstvom zelo
tanka.
Brejc navaja (Brejc, 2004, str. 63), da na nezadovoljstvo zaposlenih vplivajo naslednji
dejavniki: neuspeh na delovnem mestu, plača, nizka prisotnost pogojev glede
usposabljanja za delo, občutek zaposlenih, da so »kolesce v velikem mehanizmu«, ter
zahtevne oz. nehvaležne stranke, ki imajo velik vpliv na nezadovoljstvo zaposlenih v javni
upravi.

3.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Herzberg (1959) je glede na svoje raziskave, ki jih je opravil na podlagi teorije Maslowa,
dejavnike zadovoljstva zaposlenih razdelil na higienske in motivacijske. V skupino
higienskih sodijo »varnost, status, odnos do podrejenih, zasebno življenje, odnosi s
sodelavci, plača, delovne razmere, odnosi z nadrejenimi, nadzor in politika družbe«
(Gorenak, 2010, str. 27). Slednji dejavnik motivacijskega dela sestavlja rast zaposlenega,
napredovanje, odgovornost pri delu ter pohvala za dobro uspešno opravljeno delo.
Dejavniki temeljijo na dejstvu, da so sprva nični in da je treba zaposlene motivirati, da
dosežejo višjo stopnjo motivacije pri delu in posledično višjo stopnjo zadovoljstva na
delovnem mestu (Gorenak, 2010, str. 27, 28).
Svetlik (Svetlik v: Gorenak, 2010, str. 27) je dejavnike zadovoljstva zaposlenih pri delu
združil v naslednjih šest skupin:
1. dejavniki, ki so povezani z vsebino dela (strokovna rast, učenje),
2. dejavniki, ki so povezani s samostojnostjo pri delu (soodločanje, samostojno
razporejanje delovnih nalog),
3. dejavniki, ki so povezani s plačo (plača, dodatki za delo, ugodnosti),
4. dejavniki, ki so povezani z organizacijo dela in vodenjem (pohvala, kritika, nadzor),
5. dejavniki, ki so povezani z odnosom pri delu (timsko delo, delovno vzdušje v
organizaciji, komunikacija z nadrejenimi in sodelavci),
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6. dejavniki, ki so povezani z delovnimi razmerami (fizično delo, varnost, okolje).
Pomemben dejavnik uspešne in učinkovite organizacije je predvsem zadovoljstvo
zaposlenih, saj zadovoljni zaposleni delujejo bolj produktivno in kakovostno. Slednje
temelji na prepričanju, da se posamezniki dobro počutijo v okolju, v katerem so
spoštovani, cenjeni ter pozitivno in visoko motivirani (Dimec et al., 2008, str. 121). V JU je
situacija nekoliko drugačna.
Doseči zadovoljstvo zaposlenih je v JU še posebej zahtevno, saj je odvisno tudi od
javnega mnenja, ki upravi ni naklonjeno, preobremenjenosti z obsegom dela v primerjavi
z danim časom, in tudi zato, ker javni uslužbenci redkokdaj dobijo pohvalo za dobro
opravljeno delo. Tudi komuniciranje v organizaciji, ki mora biti formalno, posledično
slabša občutek zaposlenih (Brejc, 2004, str. 63, 64).
Rešitev, kako izboljšati motivacijske dejavnike za boljšo zadovoljstvo zaposlenih, je
predvsem v tem, da mora vodilno osebje vzpostaviti dober sistem v organizaciji. Kljub
zakonu o javnih uslužbencih, ki definira status in delovanje posameznika, mora vodilno
osebje vzpostaviti ustrezne delovne razmere v organizaciji, fleksibilen delovni čas, ki bo
prijazen tako do uslužbencev kot do njihovih strank, timsko delo in komuniciranje (Brejc,
2004, str. 63, 64).

3.2 ZADOVOLJSTVO STRANK
Eden ključnih dejavnikov, ki so pomembni za učinkovito in uspešno organizacijo, so
zadovoljne stranke. S pomočjo merjenja zadovoljstva strank organizacija ocenjuje svojo
uspešnost znotraj organizacije in tudi navzven (Anderson W, 1994, str. 19).
V javni upravi ima usmerjenost k uporabniku določene meje, ki jih javni interes postavlja.
Zadovoljstvo strank se pokaže, kadar učinkovito in hitro rešijo svojo upravno zadevo
(Pandiloska, 2013, str. 64), vendar javna uprava ne sme postavljati zadovoljstva
uporabnikov pred javne interese, ki jih določa zakon. Če bi to počela, bi individualni
uporabniki sicer bili zadovoljni, a bi bila družba kot celota z delovanjem javne uprave
nezadovoljna (Virant, 2003, str. 68).
Zadovoljstvo strank je odvisno od različnih dejavnikov. Eni od najpomembnejših
dejavnikov v JU so:
•
•
•
•
•
•
•

»informacije o upravnih storitvah,
prostorska in časovna dostopnost,
enostavnost naročila, postopka in plačila,
kakovost osebnega stika, strokovnost in urejenost uslužbenca,
urejenost poslovnih prostorov,
odzivnost na kritike, pripombe, predloge in pohvale ter
zanesljivost« (Virant, 2003, str. 69).
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Nezadovoljstvo strank se kaže v primeru, ko ne rešijo svoje upravne zadeve oziroma ko je
njihova upravna zadeva zavrnjena. Javna uprava včasih izkaže svojo kakovost z zavrnitvijo
upravne zadeve uporabnika, kar povzroči nezadovoljstvo strank, ki se izraža skozi
nerazumevanje javne uprave. Uporabniki zato javno upravo večinoma ocenjujejo kot
»birokratsko oviro na poti do zadovoljevanja svojih potreb« (Virant, 2003, str. 68) in ne
kot dejansko organizacijo, ki s svojim delovanjem zadovoljuje potrebe uporabnikov.
Večina uporabnikov javno upravo pojmuje negativno, zato je pomembno, da javni
uslužbenci zagotovijo svojim strankam potrebne informacije o upravnih storitvah.
Informacije morajo biti strankam podane na enostaven, prijazen in razumljiv način, zato
morajo javni uslužbenci izhajati s stališča in logike uporabnika in ne iz logike javne uprave
(Virant, 2003, str. 70).

3.3 MERJENJE USPEŠNOSTI JAVNE UPRAVE
Merjenje uspešnosti v javni upravi postaja vse pomembnejši proces določenih subjektov,
npr. vlade in parlamenta, ki »presojajo upravičenost proračunske porabe« (Nemec, 2013,
str. 1). Slednji namreč pričakujejo »dokazila o dobrem in učinkovitem izvajanju delovnih
procesov« v določeni organizaciji (Nemec, 2013, str. 1).
Zahteve po merjenju določajo tudi številni predpisi, ki so večkrat posredno izraženi in
predpisujejo nadzor, ocenjevanje, spremljanje, ugotavljanje ter sodobna orodja, ki
temeljijo na izboljšanju kakovosti v slovenski javni upravi. Model za zagotavljanje in
vodenje kakovosti ISO 9001 ter modela ocenjevanja kakovosti PRSPO in CAF so različice
učinkovitega merjenja organizacije, (Nemec, 2013, str. 2) vendar sami modeli še ne
naredijo organizacije uspešne. Za uspešno in učinkovito organizacije sta potrebna tretji ter
četrti korak Demingovega kroga kakovosti - preveri in ukrepaj, in ne le prva dva koraka načrtuj in naredi.
3.3.1

MERJENJE ZADOVOLJSTVA STRANK IN ZAPOSLENIH

Merjenje zadovoljstva v javni upravi temelji predvsem na skupnem ocenjevalnem okviru
za organizacije v javnem sektorju, t. i. CAF, ki se je od uvedbe v RS leta 2002 dobro
uveljavil, predvsem v upravnih enotah v RS. Orodje CAF (celovito obvladovanje kakovosti)
se je razvilo v javnem sektorju na podlagi »modela poslovne odločnosti Evropskega sklada
za upravljanje kakovosti EFQM« (MNZa, 2013, str. 5). Njegova zasnova temelji na
predpostavki, »da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev,
zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem,
zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi« (MNZa, 2013, str. 9).
Model CAF je brezplačen in dostopen vsem. Njegovo uporabo uveljavljajo organizacije po
vsej Evropi, in sicer za izboljšanje svojega delovanja na podlagi meritve petih dejavnikov
(voditeljstvo; zaposleni; strategija in načrtovanje; partnerstva in viri; procesi) in štirih

9

rezultatov (rezultati: -državljani/odjemalci, -zaposleni, -družbena odgovornost, ključni
rezultati delovanja) ter 28 podmeril (MNZa, 2013, str. 11).
Samoocenjevanje po CAF-u daje organizaciji možnost, da izve več o svojem delovanju,
kar ne pomeni nujno, da bo organizacijo naredila uspešno. Okvir ocenjevanja v
organizaciji pokaže samo pot, na kateri naj vodja vztraja in poizkuša, kar se da najbolje
usmeriti organizacijo v doseganje ciljev.
Predhodne raziskave (glej Nemec) prikazujejo, da so po modelu CAF UE v juliju leta 2003
ocenile, da je cilj upravne enote pozitivno in uspešno delovanje na naslednjih področjih:
•
•
•
•
•
•
•

učinkovitost in uspešnost,
zadovoljstvo strank,
zadovoljstvo zaposlenih,
racionalna poraba financ in obvladovanje stroškov,
motiviranje in izobraževanje odraslih,
izboljšanje delovnih razmer in informacijske tehnologije ter
zakonitost, strokovnost in nepristranskost (Nemec, 2013, str. 7).

Zadovoljstvo strank in zadovoljstvo zaposlenih so glede na predhodne raziskave upravne
enote postavile na drugo in tretje mesto. Že model CAF izpostavi pri rezultatih enega od
dejavnikov pomembnost zaposlenih in državljanov, kar pomeni, da imata oba pojava
pomembno vlogo pri uspešni organizaciji.
Glede na Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. list RS št., 20/05, 106/05, 30/06, 86/06,
32/07, 63/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13) so organi državne uprave, ki poslujejo
s strankami, začeli izvajati postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s
strankami najmanj enkrat na dve leti (17. člen) in prav tako tudi meriti zadovoljstvo
zaposlenih v organizaciji enkrat na dve leti.
Predpogoj doseganja ciljev je nedvomno zadovoljstvo zaposlenih in njenih uporabnikov.
Upravne enote znotraj organizacije merijo njihovo zadovoljstvo s predhodnimi vprašalniki,
ki so objavljeni na uradni spletni strani ministrstva za notranje zadeve, in letnimi pogovori
načelnika s svojimi zaposlenimi. Vodje s pomočjo pridobljenih rezultatov izboljšujejo
procese v korist zaposlenih in njihovih uporabnikov, saj ti vodijo k učinkovitemu
doseganju ciljev organizacije (Nemec, 2013, str. 3,4).
Merjenje zadovoljnosti v organizaciji je ključnega pomena, saj z njim vodja pravočasno
odkrije nepredvidena odstopanja v organizaciji in pri zaposlenih (Nemec, 2013, str. 3,4).
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3.4 POVEZANOST ZADOVOLJSTVA STRANK IN ZAPOSLENIH
V javni upravi, predvsem v upravnih enotah, so zaposleni v neposrednem stiku s svojimi
uporabniki, ki rešujejo določeno upravno zadevo. Njihovo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo
na delovnem mestu posledično občutijo tudi njihove stranke.
Predhodne študije (Hartek K. et al., 2002, str. 268) so pokazale, da pozitiven odnos
zaposlenih do strank pozitivno vpliva na uporabnike. Harter, Hayes in Schmidt so v t. i.
metaanalizi, v kateri je sodelovalo kar 7.933 organizacij in 36 podjetij, prikazali pozitivno
in močno povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in njihovih strank.
Raziskave kažejo, da posameznik, ki je na delovnem mestu zadovoljen, pozitivno vpliva
tudi na stranke. Gre za pozitivno povezanost ne samo do zadovoljnih strank, ampak tudi
do večje produktivnosti v podjetju ter za občutek varnosti zaposlenega (Hartek K. et al.,
2002, str. 273−275).
Prav tako analiza odgovorov vprašalnika o merjenju zadovoljnosti zaposlenih in njihovih
strank za vseh 58 UE v RS (MJU, 2013) kaže, da zadovoljstvo zaposlenih narašča oz. pada
vzporedno z zadovoljstvom strank in da sta oba pojava med seboj močno povezana (glej
prilogo 9). Korelacijski koeficient povezanosti obeh pojavov namreč meri kar 0,991646,
kar kaže na močno povezanost med zadovoljstvoma zaposlenih in strank.
Skozi obdobje petih let, od leta 2007 do 2012, zadovoljstvo zaposlenih narašča skupaj z
zadovoljstvom strank, kar posledično prikazuje, da ima zadovoljen zaposleni velik vpliv na
svojo stranko v upravni zadevi.
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4

VARČEVALNI UKREPI VLADE RS ZA JS

Vlada RS je že pred vstopom v EU začela uveljavljati določene ukrepe za JS s t. i. reformo
javne uprave, ki se je kot nacionalna strategija začela že v letu 1997. Njen temeljni cilj je
bil predvsem povečati učinkovitost ter »prilagoditi svojo strukturo in funkcije EU« (Kovač,
2002, str. 1038, 1039).
Julija leta 2003 je Vlada RS sprejela »Program za učinkovit vstop v Evropsko unijo«, ki je
že takrat predvidel nižanje plač javnih uslužbencev, saj so plače do leta 2002 v javnem
sektorju rasle hitreje kot v zasebnem, kar se je posledično prikazalo pri večjih
javnofinančnih izdatkih države. V programu je omenjena zagotovitev omejevanja
javnofinančnih izdatkov za leto 2004 in 2005. Za omenjeni leti je predvidena povečana
strokovna učinkovitost javne uprave s poudarkom na omejevanju stroškov v javni upravi
in povečanju njene učinkovitosti ter priprava kadrovskega računa, ki vključuje zmanjšanje
števila zaposlenih (Vlada RS, 2003, str. 8, 9).
Z januarjem leta 2007 je RS uradno dobila novo denarno valuto evro, ki je zamenjala
dotedanjo plačljivo valuto tolar. Na podlagi tega se je začel javnofinančni primanjkljaj
večati. RS je bila kar dobro desetletje stabilna, vendar jo je Bruselj prav tako leta 2007
opozoril, da lahko stabilnost hitro pade in da je treba za vnaprejšnjo stabilnost države
začeti pozitivno ukrepati. Vlada je tako v »Programu stabilnosti iz decembra 2007« in tudi
v drugih aktih razmišljala v to smer, vendar drastičnih ukrepov za javni sektor ni bilo, vse
dokler ni prišlo do svetovne gospodarske krize, ki jo je občutila tudi RS (Delo, 2007).
Leti 2008 in 2009 sta bili obdobji, ko je RS začela toniti z javnofinančnim primanjkljajem
(Glassner, 2010, str. 5). Posledica tega je bil nov plačni sistem javnih uslužbencev, sprejet
leta 2008 (Ramšak P., 2011), zato je vlada RS že leta 2009 začela pristopati k manjšanju
izdatkov, najprej z največjim izdatkom države – javnim sektorjem.
Vlada RS je tako začela vpeljevati nove organizacijske in finančne reforme za JS. Leta
2012 je Vlada RS začela postopoma izvajati varčevalne ukrepe, vendar dejanskih
sprememb ni bilo, saj so se v tem času zamenjale kar štiri vlade. Leta 2012 je tretja vlada
začela izvajati najhujši sveženj ukrepov za javne uslužbence. Zaustavila je višanje plač in
se osredotočila na zmanjšanje delovnih mest v JS kot ukrep za zmanjšanje porabe v
državi (Glassner, 2010, str. 21).
Od vstopa RS v EU so bili ukrepi prisotni, vendar posledic javni uslužbenci niso močno
občutili, saj najhujšega ukrepa za zaposlene (nižanje plač), do leta 2009, niso bili deležni.
Poglobljeno izvajanje ukrepov se je začelo leta 2009 oziroma leta 2012, ko se je država
znašla že v ogromnih dolgovih in je začela rezati pri največjem »izdatku« v državi –
javnem sektorju.
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4.1 PREGLED VARČEVALNIH UKREPOV PO DEJAVNIKIH ZADOVOLJSTVA
ZAPOSLENIH V UE
V času krize so ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih predvsem višina mesečnega
dohodka, varnost zaposlitve, možnost napredovanja in usposabljanja na delovnem mestu
ter obseg dela, ki ga mora zaposleni opraviti v določenem roku.
Vlada RS je za izhod iz finančne krize začela najprej zmanjševati plače javnih uslužbencev
(Dimec et al., 2008, str. 120).
4.1.1

DEJAVNIK: PLAČA

Pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih je predvsem višina mesečnega dohodka, ki
ga uslužbenec dobi za svoje opravljeno delo. Povprečne bruto plače glede na število
zaposlenih v vseh 58 upravnih enotah so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 1: Povprečna bruto plača v UE

Povprečna bruto plača na zaposlenega v UE
(v evrih)
Leto

Bruto plača

Medletna nominalna rast v %

2005

1.289,47

/

2006

1.320,76

2,4

2007

1.362,91

3,1

2008

1.528,33

10,8

2009

1.579,13

3,2

2010

1.606,25

1,7

2011

1.614,90

0,54

2012

1.576,92

-2,41
Vir: AJPES (2013)

Povprečna bruto plača v vseh 58 upravnih enotah je nekoliko nižja od povprečne bruto
plače v javnem sektorju (glej prilogo 1). Delež plač glede na nominalno medletno rast je
skozi obdobje od leta 2005 do 2012 sledil višanju ali nižanju glede na plače v celotnem
javnem sektorju. Glede na zgornjo tabelo vidimo, da so se plače do leta 2010 višale z
razcvetom v letu 2008, ko so se plače v JS in seveda potemtakem v UE drastično dvignile
kar za 165,42 evra bruto na posameznika. Glede na raziskave so se izdatki v obdobju od
leta 2008 do 2010 samo za JU povečali kar za 0,6 odstotne točke, vendar je bil izdatek še
vedno manjši od povprečja EU (Umar, 2013).
Leta 2010 in 2011 so plače v JS »mirovale« in znašale 1.802,12 evra (glej prilogo 1), po
drugi strani pa se je delež plač v UE v dveh letih leta 2009 dvignil za 5,66 %, vendar je
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bila plača javnega uslužbenca v UE še vedno za 186,37 evra manjša od povprečne bruto
plače v JS merjene za isto leto (Umar, 2013).
Leta 2012, ko je vlada začela JS »zategovati pas« glede sredstev za izplačilo plač zaradi
finančne krize, je delež plač v UE padel za 2,41 %, kar je še vedno veliko več kot v
celotnem JS, kjer so se plače znižale le za 1,6 % (glej prilogo 1).
Glede na statistične podatke AJPESA ter po mojih izračunih je bruto plača v JS dosti višja
od povprečne bruto plače v UE na zaposlenega. Statistika kaže, da je nominalna rast plač
nekoliko višja v upravnih enotah glede na celotni javni sektor, vendar je višina plače
vseeno nižja. V letu 2010 se je finančna kriza začela kazati pri plačah, svoj »vrhunec« pa
je doživela v letu 2012.
4.1.2

DEJAVNIK: VARNOST ZAPOSLITVE

Drugi ukrep vlade RS za zmanjšanje izdatkov države na račun javnega sektorja je
zmanjšanje deleža zaposlenih v javnem sektorju.
Že od leta 2005 je prisotno odpuščanje v javnem sektorju, vendar s poudarkom na t.i.
»mehkem« odpuščanju. To temelji na upokojevanju javnih uslužbencev, vendar se je
javni sektor glede na podatke (glej prilogo 2) vse do leta 2011 povečeval, ne nižal.
JS se je v obdobju od leta 2007 do 2011 konstantno večal, tudi v času gospodarske krize,
ki je svoj vrhunec doživela v letu 2009. Število javnih uslužbencev se je istega leta
povečalo kar za 2 odstotka v primerjavi z letom 2007 (glej prilogo 2). Padec števila
zaposlenih je bil zaznan le v letu 2012, kar je posledica varčevalnega zakona ukrepov
takratne vlade Janeza Janše, za JS (STA B.S, 2013).
V upravnih enotah statistični podatki kažejo drugačne podatke kot v JS glede na razmerje
števila zaposlenih. V obdobju šestih let se je število zaposlenih v vseh UE v RS manjšalo in
ne večalo, kot nam to prikazujejo statistični podatki za celoten JS (glej prilogo 2).
Tabela 2: Število zaposlenih v UE v obdobju od 2007-2012

Število zaposlenih v UE
Leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zaposleni skupaj (po urah) 2.722 2.708 2.636 2.568 2.494 2.349
Vir: AJPES (2012)

Podobno stanje kot pri plačah v UE, kjer so se povprečne bruto plače bolj nižale kot
povprečne bruto plače na zaposlenega v celotnem JS, opazimo tudi pri številu zaposlenih.
JS se je glede na podatke števila zaposlenih skozi obdobja večal vse do leta 2011, ko se je
po drugi strani število zaposlenih v vseh UE skozi proučevano obdobje manjšalo. Omeniti
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je treba, da so podatki o številu zaposlenih v UE izračunani glede na število opravljenih ur
v organizaciji.
Razlogi za zmanjšanje števila zaposlenih, so po mnenju načelnice UE Idrija, Irme Dežela,
predvsem »mehko« odpuščanje ter dejstvo, da manjše UE pri izgubi enega zaposlenega
ne zaposli dodatnega, če gre za tako delovno mesto, ki ga lahko prerazporedijo med
ostale zaposlene. Slednje temelji tudi na »pravilu«, da se lahko zaposleni prerazporedijo v
druge upravne enote, kjer uslužbencev primanjkuje, če je v eni UE preveč zaposlenih
glede na obseg dela.
Podatki o plačah in številu zaposlenih nam kažejo, da so bile UE skozi proučevano obdobje
v »drugačnem« paketu kot celoten JS. Bruto plače so bile manjše in število zaposlenih v
danem obdobju ni raslo, temveč je celo padalo, kar kažejo podatki za JS (glej prilogo 2).
To, da bodo kljub temu prisotni v novem svežnju varčevalnih ukrepov vlade RS za izhod iz
finančne krize, zato ni optimalno za uslužbence.
V prihodnje namreč pričakujemo zmanjšanje števila uslužbencev že na podlagi t. i.
mehkega odpuščanja, saj je vlada RS sprejela odločbe v Zakonu za uravnoteženje javnih
financ, »s katerimi ureja prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi vsem v javnem
sektorju, ki so izpolnili minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine«
(Hočevar in Vukelić, 2012). Glede na podatke bo do konca leta 2013 v državni upravi takih
uslužbencev okoli 1223, vendar je vprašanje, kako se bo vlada tega ukrepa lotila, saj
glede na pravno panogo uslužbenca ne more »prisiliti« v upokojitev (Hočevar in Vukelić,
2012).
4.1.3

DEJAVNIK: NAPREDOVANJE,
ZAPOSLENIH

USPOSABLJANJE,

IZOBRAŽEVANJE

Vlada RS je v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS št.,
51/08, 91/08, 113/09) s 1. 10. 2008 uvedla sprostitev napredovanja v višje plačilne
razrede javnih uslužbencev z letom 2010 (11. člen). Vlada RS je zamrznila napredovanje,
kjer se napredovanje posameznika sprosti šele v obdobju dveh let – kar je tudi eden od
prvih ukrepov vlade za izhod iz finančne krize.
Uslužbencem v UE, ki so že birokratsko napredovali v višji naziv in potemtakem v višji
plačilni razred, se napredovanje ne more sprostiti takoj. Po zakonu se napredovanje
sprosti v roku dveh let, če se dotedanji zakon ne spremeni, kar je tudi eden od vzrokov za
slabše zadovoljstvo uslužbencev v UE.
Zadovoljstvo zaposlenih temelji predvsem na občutku, da se lahko na delovnem mestu
usposabljajo, izobražujejo in napredujejo (Kovač, 2000, str. 289,290), kjer je vlada začela
nedvomno rezati v negativno smer.
Izobraževanje javnih uslužbencev temelji predvsem na danih sredstvih od pristojnega
ministrstva, kjer se UE odločijo, ali je potrebno dodatno izobraževati svoje zaposlene in
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upoštevati njihove želje. Slednji morajo v določenem roku pozitivno končati svoje
izobraževanje na določenem področju.
UE nudijo svojim zaposlenim strokovno usposabljanje na raznih področjih dela z
različnimi seminarji. Dodatno izobraževanje in usposabljanje za javne uslužbence je nujno
v primeru, da nekdo nadomešča uslužbenca, ki je odsoten ali še bo, kar je lahko dobra
motivacija za posameznika (Dežela et al., 2013, str. 16−18).
4.1.4

DEJAVNIK: OBSEG DELA

Ukrep, ki napoveduje, da želi Vlada RS kljub pomanjkanju zaposlenih na določenih
področjih število zaposlenih še dodatno znižati, je za zaposlene velik udarec.
V UE, kjer statistični podatki že kažejo na manjšanje števila zaposlenih (glej tabelo 2)
skozi obdobje proučevanja, ukrep v prihodnje ne kaže nič optimalnega za javne
uslužbence. Slabše je pri manjših upravnih enotah, kjer lahko uslužbenčev odhod iz
delovnega mesta nadomestijo tako, da njegovo delo prerazporedijo med ostale javne
uslužbence, kar posledično pomeni večji obseg dela na posameznika.
Točno to se dogaja v Upravni enoti Idrija, kjer se je v letu 2013 število zaposlenih
zmanjšalo za tri uslužbence; dva sta se zakonsko določeno upokojila, eno uslužbenko pa
so prerazporedili na UE Vrhnika. Obseg dela v organizaciji je ostal isti – hkrati pa se je
obseg dela na enega uslužbenca povečal.
Sama primerjava med letoma 2010 in 2012, upoštevajoč število razrešenih upravnih
zadev, pove veliko o prevelikem obsegu dela. Leta 2010 so javni uslužbenci UE Idrija v
obdobju enega leta rešili skupno 22.500 upravnih zadev, dve leti kasneje pa kar 26.801
upravnih zadev, kar je 4.301 več na enako število uslužbencev (Dežela et al., 2012, str.
15).
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5

UPRAVNA ENOTA IDRIJA

Upravna enota Idrija je bila ustanovljena v začetku 1995 leta z »Zakonom o upravi«
(Marzel, 2000, str. 352) s poglavitno funkcijo opravljanja upravnih nalog na območju
Občine Idrija in Občine Cerkno. Teritorij, ki ga pokriva, meri 425 km² in meji na pet
upravnih enot, in sicer na severozahodu na UE Tolmin in UE Škofja Loka, na zahodu na
UE Nova Gorica ter na jugozahodu na UE Logatec in UE Ajdovščina (UEI, 2013).
Delovanje UE vključuje vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji za kar
16.976 prebivalcev iz Občin Idrija in Cerkno, ki skupaj obsegata 68 naselij. Upravna
enota, ki si že zmeraj deli poslovno stavbo z Občino Idrija, čeprav sta bili ti dve funkciji
ločeni že pred leti, svoje storitve na sedežu UE nudi tudi prebivalcem Občine Cerkno (UEI,
2013).
Temeljna pristojnost vsake UE in s tem tudi UE Idrija je torej odločanje o upravnih
zadevah na prvi stopnji. Njihovo odločanje temelji na delovnih področjih, za katera so
ustanovljena naslednja ministrstva (Marinko, 2012, str. 5):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo
ministrstvo

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

finance,
notranje zadeve,
zunanje zadeve,
pravosodje,
obrambo,
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
gospodarski razvoj in tehnologijo,
kmetijstvo in okolje,
kulturo,
infrastrukturo in prostor,
izobraževanje, znanost in šport,
zdravje (UEI, 2013).

Organ poleg upravnih nalog opravlja tudi naloge pospeševanja, strokovno-tehnične
naloge in nadzorne naloge nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil (Marinko, 2012, str. 5).
5.1

PRAVNI VIDIK

Delovanje UE temelji na večjih zakonskih in drugih pravnih podlagah, ki ne vsebujejo le
delovanja upravne enote, ampak tudi njen status, organizacijo, določila izobrazbe itd.
(MF, 2011).
UE Idrija je teritorialni organ, ki mu naselja, ki jih pokriva, določa Uredba o teritorialnem
obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št., 75/94, 8/96, 39/03). Njeno
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delovanje določajo področni zakoni, ki jih sprejema za njo pristojno ministrstvo in so
navedeni na spletni strani Državnega zbora RS (DZ RS, 2011).
UE Idrija kljub danim zakonom vlade tudi sama sprejema akte o notranji organizaciji,
pravilnike ter hišne rede znotraj organizacije. Njeno delovanje sloni na strateških
dokumentih, kot so letni poslovni načrt, poročilo o delu Upravne enote Idrija ter poslovnik
kakovosti, ki jih evidenčno pripravlja in predstavi ministrstvu za notranje zadeve (Marinko,
2012, str. 7).

5.2 ORGANIZACIJSKI VIDIK
Organizacija UE Idrija z načelnico na čelu se deli na dva oddelka, in sicer na oddelek za
upravne notranje in skupne zadeve ter oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in
kmetijstvo (UEI, 2013).
Slika 1: Hierarhija Upravne enote Idrija

UPRAVNA ENOTA
IDRIJA

NAČELNICA

Oddelek za upravne
notranje in skupne
zadeve

Oddelek za okolje in
prostor, gospodarstvo
in kmetijstvo

Vir: UEI (2013)

UE Idrija vodi načelnica upravne enote, mag. Irma Dežela. Načelnica kljub vodenju
opravlja tudi druge pomembne naloge in funkcije, ki so pomembne za dobro delovanje UE
in njenih zaposlenih. Odločanje o najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji je le
ena od njih, poleg tega pa tudi načrtuje, organizira, nadzira delo v organu in usklajuje
delo med notranjimi organizacijskimi enotami. Njeno odločanje temelji na pravicah in
obveznostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev ter na zadevah iz delovnega
področja organa. Delo načelnice je tudi opravljanje drugih zahtevnih nalog, vodenje ter
sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah ter oblikovanje sistemskih rešitev z
delovnega področja UE (UEI, 2013).
Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve je na UE razdeljen na prometni del, kjer
urejajo zadeve vozil in voznikov, drugi del se ukvarja z zadevami potnih listov, osebnih
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izkaznic, ter tretji, kjer se ukvarjajo z državljanstvom, prijavo in odjavo stalnega in
začasnega prebivališča, zadevami tujcev, osebnostnimi stanji in matičnimi zadevami.
Oddelek se po drugi strani ukvarja tudi z zadevami o posesti in nošenju orožja, prometu z
orožjem in strelivom in prenosu eksplozivov ter zadevami s področja varstva pravic civilnih
in vojaških invalidov, vojnih veteranov ter žrtev vojnega nasilja. V sklopu oddelka za
upravne notranje in skupne zadeve se rešujejo tudi zadeve interesnih združevanj občanov
(društva), javne prireditve ter sprejemajo vloge za pridobitev spletnega kvalificiranega
digitalnega potrdila za fizične osebe (UEI, 2013).
Drugi omenjeni oddelek, oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, izvaja
naslednje dejavnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

izdajanje gradbenih dovoljenj,
izvajanje tehničnih pregledov in izdajanje uporabnih dovoljenj,
izdajanje potrdil, da imajo objekti uporabno dovoljenje po samem zakonu,
izvajanje postopkov v zvezi z razlastitvami in ustanovitvijo služnostne pravice v
javno korist,
izdajanje odločb o koriščenju mineralnih surovin,
izdajanje dovoljenj po Zakonu o ohranjanju narave,
izvajanje postopkov v zvezi z razlastitvami in omejitvami lastninske pravice
vodenje postopkov in odločanje na I. stopnji denacionalizacije stanovanjskih
hiš, stanovanj, poslovnih stavb in zemljišč idr. (UEI, 2013)

5.3 KADROVSKI VIDIK
Ob uveljavitvi zakona za nastanek upravnih enot je bilo na začetku leta 1995 v UE Idrija
zaposlenih 31 uslužbencev. Na dan 31. 12. 2006 se je število zaposlenih v primerjavi z
letom 1995 zmanjšalo na 28 javnih uslužbencev. Slednje je vse do leta 2007 ostalo
nespremenjeno, leta 2008 pa se je UE Idrija skrčila za enega zaposlenega, leta 2010 pa
celo za dve uslužbenki (Marinko, 2012, str. 25).
Grafikon 1: Zaposleni po številu in spolu od 2005-2012
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Moški

Glede na podatke, ki sem jih pridobila na UE Idrija, se v letu 2006 glede na leto 2005
število zaposlenih ni spremenilo, spremenilo se je samo število moških in žensk. Eno
uslužbenko je namreč nadomestil dodaten sodelavec moškega spola. Število zaposlenih je
vse do leta 2007 ostalo nespremenjeno, v začetku leta 2008 pa se je število javnih
uslužbencev zaradi prenehanja delovnega razmerja zmanjšalo za enega zaposlenega, ki
ga niso nadomestili z novim. Leta 2010 se je število zaposlenih zmanjšalo še za dve javni
uslužbenki, in sicer zaradi redne upokojitve ene uslužbenke, druga je delovno mesto
zapustila zaradi invalidske upokojitve. Delovni mesti upokojenih uslužbenk so uspešno
prerazporedili na ostale uslužbence, zato da nova zaposlitev ne bi bila potrebna. Prve dni
v letu 2011 je sporazumno prenehalo delovno razmerje še enemu uslužbencu, ki je dal
odpoved, vendar se število zaposlenih ni zmanjšalo, saj so pridobili osebo, ki je
nadomestila njegovo delovno mesto, tako da je od leta 2010 do 2012 število zaposlenih
ostalo nespremenjeno (Marinko, 2012, str. 27).
Od leta 2005 do leta 2012 se je UE Idrija skrčila za tri javne uslužbence. Glede na
pogovor z zaposlenimi bo trend števila zaposlenih vse manjši, saj so že v sredini leta 2013
»mehko« odpustili z upokojevanjem dva uslužbenca, eno uslužbenko pa so prerazporedili
na UE Vrhnika, kjer so potrebovali dodatnega javnega uslužbenca. Dodatne zaposlitve v
UE Idrija ne predvidevajo, saj se ostali uslužbenci usposabljajo za ta delovna mesta
(Dežela et al., 2013, str. 18 ).
5.3.1

ZAPOSLENI PO IZOBRAZBI

V UE Idrija imajo javni uslužbenci kar sedem različnih vrst izobrazbe zaradi uvajanja
različnih vrst študija. Spodnja tabela prikazuje zaposlene po izobrazbi v obdobju od leta
2005 do 2012.
Tabela 3: Zaposleni po izobrazbi od 2005-2012

Zaposleni po izobrazbi
Leto/Izobrazba

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srednje poklicno-izob.

2

2

2

2

2

2

2

2

Srednje tehniško-izob.

3

3

3

3

3

3

3

3

Srednje splošno-izob.

2

2

2

2

2

1

1

1

Višje strokovno (prejšnje)

5

5

5

4

3

2

2

2

Visokošolsko str. (prejšnje) izob.

9

9

8

8

8

8

9

9

Visokošolsko uni. (prejšnje) izob.

6

6

6

6

5

5

4

4

Magistrsko izob. (prejšnje)

1

1

2

2

4

4

4

4

Skupaj

28

28

28

27

27

25

25

25

Vir: lasten, priloga 4
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Zakon o javnih uslužbencih med drugimi predvideva določeno izobrazbo, ki jo mora imeti
javni uslužbenec za svoje delovno mesto (ZJU, 21. člen). V UE Idrija se izobrazba
uslužbencev od leta 2005 ni spremenila vse do leta 2007, ko je eden od uslužbencev s
končano visoko šolo magistriral. Leta 2008 je sporazumno prenehalo delovno razmerje
uslužbencu s končano višjo strokovno šolo, vendar ostalih napredovanj uslužbencev ni
bilo. Leta 2009 je število uslužbencev z magistrsko izobrazbo naraslo na štiri, kar pomeni,
da sta dva uslužbenca istega leta uspešno zaključila magisterij. Leta 2010 se je število
zaposlenih zmanjšalo za dva uslužbenca, napredovanj v izobrazbi od omenjenega leta do
leta 2012 ni bilo. Vzrok je zamrznitev napredovanja s strani vlade RS zaradi varčevalnih
ukrepov.

5.4 FINANČNI VIDIK
UE v začetku poslovnega leta na podlagi sprejetega državnega proračuna, ki ga dobi s
strani državnega organa, pripravi finančni plan, ki ga izvršuje glede na svoj cilj. Mesečno
se spremlja realizacija, in če ugotovi odstopanja od državnega proračuna, organ ukrepa
ter prilagodi finančni račun sprejetemu proračunu. Zaradi varčevalnih ukrepov in sklepov
vlade lahko v tekočem letu le-ta sprejme rebalans proračuna, ki začne veljati naknadno. V
tem primeru morajo UE z ukrepanjem zagotoviti ohranjanje odhodkov znotraj
razpoložljivih pravic porabe, kot to določa rebalans proračuna, in ne sprejeti proračun
(Dežela et al., 2011, str. 8).
Tabela 4: Verižni indeks porabe UE od 2005-2012

Verižni indeks porabe
Leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Poraba 697.633 716.701 727.423 776.431 784.431 761.734 713.057 710.202
Indeks

/

102,73

101,49

106,74

101,03

97,11

93,61

99,56

Vir: lasten, priloga 12

Zgornja tabela nam prikazuje dejansko porabo UE Idrija v obdobju osmih let na področju
plač, investicij ter materialnih stroškov. Verižni indeks nam predstavlja, za koliko odstotnih
točk se je poraba v organizaciji povečala oz. zmanjšala glede na predhodno leto. Na
podlagi podatkov in mojih izračunov se je poraba glede na preteklo leto vse do leta 2009
večala. Leta 2010 se je poraba UE zmanjšala, kar je posledica zmanjšanja organizaciji
namenjenih sredstev s strani takratnega pristojnega ministrstva. Leta 2010 se je poraba
glede na leto 2009 zmanjšala za 3,92 odstotne točke, kar je za 22.697 evrov manj kot leto
poprej. Podobno dogajanje vidimo tudi v letih 2011 ter 2012, v katerih je poraba v
primerjavi s prvo polovico obravnavanega obdobja dosti manjša, kar je posledica
varčevalnih ukrepov vlade, torej nižanja danih sredstev upravnim enotam s strani
sedanjega ministrstva za notranje zadeve.
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Sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač v UE, so od leta 2005 do 2009 naraščala. Leta
2009, ko je bil vrhunec gospodarske krize, so se sredstva za izplačilo plač začela nižati.
Tabela 5: Osnovni indeks plač UE Idrija od 2005-2012

Osnovni indeks glede na višino plač
Leto

2005

Plača

596.217 613.305 627.602 678.668 688.394 671.127 628.985 632.179

Indeks 100

2006

2007

102,86

105,26

2008
113,83

2009

2010

2011

115,463 112,56

2012

105,49

106,03

Vir: lasten, priloga 12

Izračun indeksa glede na stalno osnovo iz leta 2005 nam predstavlja stopnjo rasti porabe
sredstev za izplačilo plač. Glede na zgornjo tabelo vidimo, da so se sredstva za izplačane
plače v UE Idrija skozi obdobja večala. Glede na nominalno leto 2005 so se sredstva za
plače večala vse do leta 2009, vendar že v 2010 vidimo zabeležen padec. Posledica padca
je začetek finančne krize v RS in posledično začetek varčevalnih ukrepov vlade RS. Leta
2011 so bila dana sredstva za plače le še 5,49 % višja kot leta 2005, leta 2012 pa 6 %.
UE Idrija glede na podatke večino porabljenih sredstev namenja za izplačilo plač. Skozi
leta je delež plač vse višji (glej grafikon spodaj), čeprav se dana sredstva za izplačilo plač
manjšajo.
Grafikon 2: Delež bruto plač v UE Idrija od 2005-2012

Delež bruto plač po letih v %
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Grafikon prikazuje, da trend plač v UE Idrija raste sorazmerno z danimi sredstvi, ki jih UE
Idrija dobi od pristojnega ministrstva. UE Idrija sicer namenja velik delež svojih sredstev
za plače, kar nam prikazuje grafikon zgoraj, vendar se je delež od leta 2009 do 2011
povečal le za 0,5 %. Posledica tega so nižja sredstva, ki jih je UE Idrija dobila od
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pristojnega ministrstva. Leta 2012 se je delež plač zaposlenih povečal za slab 1 % v
primerjavi z letom poprej, saj je načelnica UE prosila pristojno ministrstvo za dodatna
sredstva. Prošnja je temeljila na podlagi dejstva, da bi v nasprotnem primeru zmanjkalo
sredstev za izplačilo plač zaradi na novo sprejetega proračuna v sredini leta s strani Vlade
RS, torej zaradi varčevalnih ukrepov. Pristojno ministrstvo je prošnjo za dodatna sredstva
UE odobrilo, kar je vzrok, da so bila sredstva za plače v letu 2012 višja kot v letu 2011
(glej Dežela et al., 2013).
Finančna sredstva za JU se s strani vlade RS krčijo, kar kaže tudi padec od leta 2009 (glej
tabelo 5), ko so se sredstva za plače v primerjavi z letom 2008 znižala kar za 9.726 evrov.
Zaposleni glede na predhodne podatke ne okusijo precej drastičnih sprememb ob
zmanjšanju plač, saj se nadrejeni trudijo, da večji delež sredstev namenijo izplačilu plač,
kot nam prikazuje grafikon 2.
Leta 2006 je UE Idrija namenila 85,6 % vseh sredstev za izplačilo plač. Grafikon zgoraj
prikazuje, da so se vse do leta 2010 sredstva za izplačilo plač večala, tako da so na UE
Idrija leta 2007 namenili 86,3 % vseh sredstev, za plače, leto kasneje 87,5 %, in 2009
87,8 %.
Leta 2010 je začela vlada rezati pri finančnih sredstvih JU, vendar se je kljub temu v UE
Idrija namenilo za izplačilo plač kar 88 % vseh sredstev.
S strani materialnega vidika se sredstva za izplačilo plač v zadnjih dveh letih zmanjšujejo,
vendar se kljub temu finančna situacija ne slabša v korist plač, tako da javni uslužbenci
vsaj pri plačah ne čutijo drastičnega rezanja denarnih sredstev s strani vlade. Vsaj ne še
zdaj.
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6

ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH V UE IDRIJA

Ključni pomen za učinkovito in uspešno organizacijo je predvsem zadovoljstvo zaposlenih
in njihovih uporabnikov.
Načelnik UE Idrija vsaki dve leti meri zadovoljstvo zaposlenih in strank, in sicer s pomočjo
anonimnega vprašalnika, ki je objavljen na uradni spletni strani ministrstva za notranje
zadeve (MNZ, 2013). Organizacija je merila zadovoljstvo obeh pojavov vsako tekoče leto
vse do konca leta 2010, ko so glede na »Uredbo o upravnemu poslovanju« organi
državne uprave, ki poslujejo s strankami (17. člen) začeli izvajati postopke ugotavljanja
kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat na dve leti.
Metoda merjenja ima pomemben učinek, saj ima s pomočjo tega merjenja vodja vpogled
uslužbencev in strank, v dogajanje v organizaciji glede na njeno delovanje in vtis.

6.1 ANALIZA REZULTATOV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih je sestavljen iz sedmih sklopov vprašanj.
Sklopi obsegajo vprašanja, ki se nanašajo na odnos zaposlenih do kakovosti, na
motivacijo in zavzetost, osebnostno rast zaposlenega, odnose med sodelavci in
nadrejenim, komunikacijo z nadrejenim, organizacijo in pogoje dela ter letni pogovor,
ocene in napredovanje javnega uslužbenca (glej prilogo 6 in 7).
Zaposleni na UE Idrija so na ankete, ki so bile skozi leta sestavljene na podoben način,
odgovarjali od leta 2005 do 2010 vsakoletno ter s premorom še leta 2012. Leta 2005 ter
2006 so bile ankete sestavljene nekoliko drugače (glej prilogo 7) kot od leta 2007 do 2012
(glej prilogo 6), vendar vse vsebujejo vprašanja za merjenje zadovoljstva zaposlenih v
organizaciji.
Anonimna anketa zaposlenih večinoma vsebuje Linhartovo lestvico strinjanja od ena (se
ne strinjam) do pet (popolnoma se strinjam).
Anketo je v obdobju sedmih let reševalo (glej spodnjo tabelo) naslednje število
zaposlenih:
Tabela 6: Število anketirancev javnih uslužbencev v UE Idrija od 2005−1012

Število anketirancev po številu in deležu
Leto

2005

Število anketirancev 26
Delež anketiranih

2006

2007

2008

2009

2010

2012

27

27

26

26

21

24

96,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 84 % 100 %
Vir: lasten, priloga 5
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Anketo o merjenju zadovoljstva zaposlenih je decembra leta 2005 rešilo 26 od 27
anketirancev. Leto kasneje in vse do novembra 2007 so na anketo o merjenju
zadovoljstva zaposlenih odgovorili vsi zaposleni, razen načelnika upravne enote, ki ankete
ne izpolnjuje. Leta 2008 in 2009 so se reševanja prav tako udeležili vsi zaposleni, saj se je
avgusta 2008 prenehalo delovno razmerje enemu uslužbencu, leta 2010 se je reševanja
ankete udeležilo le 21 uslužbencev. Omeniti je treba, da se je v istem letu zmanjšalo
število zaposlenih za dva uslužbenca, zaradi upokojitve in invalidske upokojitve, tako da
se po novih podatkih zaradi odsotnosti z delovnega mesta nista udeležila odgovarjanja na
anketo le dva uslužbenca. Zadnje merjeno leto, t. j. leta 2012, se je anketa izvršila aprila,
prisotnih je bilo vseh 24 zaposlenih anketirancev.
Podatkov glede na spol ali stopnjo izobrazbe ni mogoče prikazati, saj je anketa anonimna
in ne vključuje vprašanja o spolu ali izobrazbi, ki ju imajo zaposleni.
Spodnja tabela prikazuje povprečno oceno odgovorov na zastavljena vprašanja
zaposlenih:
Tabela 7: Povprečna ocena merjenja zadovoljstva zaposlenih od 2005−2012

Povprečna ocena od 2005-2012
Leto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Povprečna ocena 3,4

3,43

3,8

3,9

4,0

4,1

3,9

Vir: lasten, priloga 11

Vse od leta 2005 do 2010 je zadovoljstvo zaposlenih naraščalo, kar je posledica pravilnih
ukrepov načelnice za večjo motiviranost zaposlenih na delovnem mestu. Padec merjenja
danega pojava opazimo le v letu 2012, ko je glede na leto 2010 padlo kar za 0,2 točke,
kar je za UE Idrija glede na majhno število zaposlenih zastrašujoč podatek.
Leta 2005 in 2006 so bile ankete za merjenje zadovoljstva zaposlenih drugače sestavljene
kot od leta 2007 naprej. Zaradi možnosti predstavitve napačnih podatkov po sklopih so v
nadaljevanju obravnavane aritmetične sredine rezultatov zadovoljstva zaposlenih le od
leta 2007 do 2012.
Anketiranci so v obdobju petih let odgovorili z povprečno oceno (glej sliko spodaj).
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Slika 2: Povprečna ocena odgovorov po sklopih

Vir: lasten, priloga 11

Zgornja slika nam prikazuje povprečno oceno nihanja dejanskih zaznav zaposlenih glede
na zastavljena vprašanja v anketi v obdobju petih let.
Zadovoljstvo, ki se nanaša na sklop »Letni pogovor, ocena napredovanje«, je v
proučevanem obdobju raslo z izjemo leta 2008. »Organizacija in pogoji dela« so upadli v
letu 2009, ko je po drugi strani ocena stanja »komunikacija z nadrejenimi« skozi obdobje
ostajala ista ali celo naraščala. Slabši »odnosi« med zaposlenimi so bili v letu 2009 ter
2012, v zadnjem letu prav tako »osebnostna rast« posameznika. V istem letu vidimo tudi
upad ocene »motivacije in zavzetosti« zaposlenih ter »odnosi do kakovosti«, kar je
največja posledica interventnih ukrepov Vlade RS za izhod iz finančne krize na račun
javnega sektorja.

6.2 VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA DEJAVNIKE ZADOVOLJSTVA
ZAPOSLENIH
Raziskave prikazujejo, da so ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih predvsem osebni
dohodek, možnost pridobivanja znanj ter uporabe tega znanja na delovnem mestu,
majhen nadzor vodij, možnost posameznikovega odločanja o razporejanju svojega dela
ter nagrajevanje in dodatki (Dimec et al., 2008, str. 122).
Varčevalni ukrepi segajo prav v zgoraj omenjene motivacijske dejavnike, ki vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, ki se posledično kažejo skozi manjše
zadovoljstvo zaposlenih.
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6.2.1

PLAČA

Po podatkih, ki jih kaže predhodna tabela (glej tabelo 7), je viden
zadovoljstva zaposlenih v letu 2012 (podatki za leto 2011 niso ključni,
merjenje zadovoljstva zaposlenih ni bilo izvedeno in nimamo podatka
ocenah stopnje zadovoljstva). Slednje je povezano z najpomembnejšim
dejavnikom – plačo. V omenjenemu obdobju se je namreč povprečna bruto
uslužbenca v UE Idrija zmanjšala, kar nam prikazuje spodnji graf.

padec ocene
saj tega leta
o povprečnih
motivacijskim
plača javnega

Grafikon 3: Povprečna bruto plače uslužbenca na UE Idrija
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Po vstopu RS v EU je bruto plača na zaposlenega v UE Idrija znašala 1.774,46 evra. Leto
kasneje, leta 2006, so se sredstva za plače zvišala in potemtakem tudi povprečna bruto
plača, ki je znašala 1825,31 evra. Leta 2007 je bruto plača uslužbenca znašala 1.867,86
evra, kar je dobrih 40 evrov več na mesec pri izplačilu plač na enega zaposlenega. Leto
2008 je bilo zlato leto za javni sektor, saj je povprečna bruto plača za celotni javni sektor
zrasla za dobra 10,2 % (nominalna medletna rast) in je znašala 1.684,74 evra (Umar,
2013). Javni uslužbenci v UE Idrija so tistega leta imeli povprečno mesečno bruto plačo
kar 2.094,65 evra, kar je 8 % oziroma 157,68 evra več pri plači enega zaposlenega v
primerjavi z letom poprej.
Posledica drastičnega dviga povprečne bruto plače v letu 2008 je nov zakon o sistemu
plač v javnem sektorju in tudi pomanjšanje organizacije za enega uslužbenca. Vlada RS je
namreč uvedla izplačila za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju za javne
uslužbence. Prva četrtina izplačil se je izplačala že z mesecem avgustom, druga četrtina
pa z januarjem leta 2009, kar je tudi posledica dviga povprečnih bruto plač v letu 2008 ter
2009 (Analiza, 2014, str. 7).
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Leta 2010 je kljub nižjim sredstvom za plače (glej tabelo 5) povprečna bruto plača znašala
2.237,09 evra. Razlika se je poznala pri odhodu dveh uslužbenk in posledično porazdelitvi
preostalih sredstev, t. j. dveh bruto plač, med zaposlene (Dežela et al., 2010).
Politika plač javnega sektorja se je kasneje zaradi težkega gospodarskega položaja morala
prilagoditi, saj bi z novim plačnim sistemom povprečna bruto plača v javnem sektorju
letno narasla za okoli 10 % nominalne stopnje rasti. S slednjim ukrepom so uvedli to, da
se zadnji dve četrtini sredstev za odpravo nesorazmerij premakne na leto 2010 in 2011.
Gospodarske razmere so bile vse težje, zato sta se zadnji dva izplačili zamaknili v čas
gospodarske rasti (Analiza, 2014, str. 7).
Varčevalni ukrepi so se začeli močneje izražati leta 2010, ko je bil »dosežen četrti aneks h
kolektivni pogodbi za javni sektor« (Analiza, 2014, str. 7). Slednji je temeljil na večjih
dodatnih ukrepih, kot je na primer »podaljšanje začasne ukinitve izplačevanja uspešnosti
ter omejitve izplačevanja uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela« (Analiza, 2014,
str. 7) za doseg padanja realne plače za leto 2011 ter 2012. Napovedi so se uresničile, saj
je v omenjenem obdobju zabeležen padec višine povprečne bruto plače, kar se pokaže
tudi v slabšem zadovoljstvu zaposlenih v letu 2012 v UE Idrija.
Zaradi finančne krize je vlada RS začela rezati višino sredstev za njihove plače, kar se je
opazilo tudi v UE Idrija, kjer so plače že v letu 2011 glede na predhodno leto padle za 6
odstotkov (MNZ, 2013).
Ugotovitve kažejo, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih leta 2012 manjše kot v preostalem
proučevanem obdobju, kar je bila posledica znižanja. Treven navaja (Treven: v Červ,
2012, str. 35), »da nezadovoljstvo delavcev nastane pri plačah«, kar lahko privede do
slabšega prizadevanja na delovnemu mestu. Pomembna omemba je, da je sistem plač
odvisen od kolektivne pogodbe zaposlenega ter zakonodaje, »ki si pripisuje skoraj vse
sestavine plače, vključno z dodatki« (Čarman et al., 2009, str. 139), kamor je država
morala zaradi finančne krize poseči.
6.2.2

NAPREDOVANJE,
USLUŽBENCEV

IZOBRAŽEVANJE,

USPOSABLJANJE

JAVNIH

Uspešna in učinkovita organizacija temelji na zadovoljstvu uslužbencev; če so visoko
motivirani, so bolj produktivni in posledično s svojim delovanjem pripomorejo k bolj
kakovostni in učinkoviti organizaciji. Velik motivator za višjo stopnjo zadovoljnosti je
predvsem nagrada za njihov trud – ki se v javni upravi kaže tudi skozi napredovanje in
usposabljanje uslužbencev (Dimec et al., 2008, str. 121).
Spodnja tabela prikazuje razpon merjenja zadovoljstva zaposlenih glede na vprašanja, ki
ocenjujejo letni pogovor, oceno in napredovanje na delovnem mestu, po povprečni oceni
in letih.
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Grafikon 4: Povprečna ocena »letni pogovor, ocena, napredovanje« od 2005−2012
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Ocene zadovoljstva zaposlenih pri sklopu vprašanj »Letni pogovor, ocena napredovanje«
so skozi proučevano obdobje rasle. Upad zadovoljstva zaposlenih vidimo le v letu 2008,
kjer je po besedah načelnice UE Idrija (Dežela et al., 2009, str. 45) slabša ocena
zadovoljstva posledica novega plačnega sistema in »nadaljnjih sprejetih ukrepov v zvezi z
njim«, saj je nov plačni sistem vnesel v življenja uslužbencev veliko nezadovoljstva in
nemira.
Zaradi finančne krize je vlada RS morala sprejeti interventne ukrepe, s katerimi je
dosegla, da se višanje plač v javnem sektorju začasno ustavi. To je uvedla s podaljšanjem
napredovalnega obdobja za eno leto oziroma z zamrznitvijo napredovanja in ukrepov, ki
se dotikajo vprašanja pri izplačevanju njihove uspešnosti, kar je negativno zaznamovalo
zaposlene na njihovem delovnem mestu (Analiza, 2014, str. 7).
Korada P. (Korada P., 2010) je v svojem članku ugotovila, da morajo ukrepi Vlade RS biti
v izziv vodilnemu osebju, ki si mora prizadevati najti nove pristope za povečanje
zadovoljnosti zaposlenih.
Predhodne raziskave (Kovač in Stanovnik, 2000, str. 323) kažejo, da so uslužbenci
državne uprave hierarhično na prvo mesto postavili strokovno usposobljenost, kar kaže,
da morajo vodilni v organizaciji v prihodnje nameniti več pozornosti sistemu napredovanja
in nagrajevanja uslužbencev (Čarman et al., 2009, str. 139).
Načelnica UE Idrija se je določenim ukrepom tudi prilagodila, kar nam kaže vse višja
ocena stopnje zadovoljnosti zaposlenih, če gledamo od leta 2008 do 2012 (glej grafikon
4).
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Načelnica svojim zaposlenim, ki izkažejo interes, nudi možnost usposabljanja in
izpopolnjevanja na svojem delovnem mestu. Leta 2009 je načelnica tako uvedla kar šest
sklenjenih pogodb študija ob delu, istega leta so tri uslužbenke svoj študij tudi zaključile.
Uslužbenke so dokončale izobrazbo na podiplomskem študiju, ena pa na dodiplomskem
študiju (Dežela et al., 2009, str. 3).
Istega leta se je vsak uslužbenec UE Idrija »usposabljal in izpopolnjeval v povprečju 49,3
ure, kar je za 4,3 ure več kot v letu 2008« (Dežela et al., 2009, str. 5), kar je tudi
posledica višje stopnje zadovoljstva zaposlenih v primerjavi z prejšnjim letom, ko je
stopnja padla.
Marzel (Marzel, 2000, str. 350) poudarja, da sta napredovanje in kariera posebno
motivacijsko sredstvo za zaposlene. Slednje temelji na samouresničevanju in osebnem
razvoju posameznika, ki pozitivno vpliva na zadovoljstvo. Herzberg je že v svoji
dvofaktorski teoriji poudaril možnost napredovanja, ki spodbuja ljudi na delovnem mestu
ter jim s tem povečuje zadovoljstvo (Herzberg v: Čarman, 2009, str. 139).
Načelnica je za doseg višje stopnje zadovoljnosti na področju napredovanja delovala vse
do leta 2012 z različnimi seminarji in usposabljanji, kar v zaposlenih vzbudi občutek, da so
pomemben del organizacije, vendar pa je tudi usposabljanje in izobraževanje odvisno od
materialnih sredstev, ki jih je zaradi varčevalnih ukrepov vse manj (Dežela et al., 2010,
str. 5−7).
6.2.3

OBSEG DELA

Eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih je lahko tudi količina
obsega dela, ki ga mora posameznik opraviti v določenem času. Večje število upravnih
zadev lahko začne negativno vplivati na zadovoljstvo zaposlenih. Posledično lahko velik
obseg dela terja večji pritisk na zaposlene, da zadeve opravijo hitro in učinkovito, kar
lahko slabi njihovo kakovost in zmožnost zaposlenega.
Spodnja tabela prikazuje povprečno oceno odgovorov na vprašanja zaposlenih glede na
obseg dela v organizaciji v obdobju od leta 2007 do 2012. Podatkov za leto 2005 ni bilo
mogoče pridobiti, za leto pa so bili 2006 nepopolni (Dežela et al., 2009, str. 13, 14).
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Grafikon 5: Povprečna ocena odgovorov glede na obseg dela
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Povprečne ocene, ki se nanašajo na število rešenih zadev v posameznem letu, so bile
glede na grafikon 5 najslabše leta 2012. Padec zadovoljstva zaposlenih v letu 2012 lahko
podkrepimo z vplivom prevelikega obsega dela na zaposlenega, kar nam prikazuje spodnji
grafikon.
Grafikon 6: Število rešenih zadev/zaposlenega od 2006−2012
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Javni uslužbenci v UE Idrija (podatkov za leto 2005 in 2006 ni bilo možno natančno
pridobiti) so imeli največji obseg dela v obdobju petih let leta 2007 in 2012. Prekomeren
obseg dela na enega zaposlenega v primerjavi s proučevanim obdobjem je leta 2007
posledica množičnega izteka osebnih dokumentov uporabnikov (Dežela et al., 2009, str.
24), ki so tik pred iztekom dokumentov zamenjali stare dokumente za nove.
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Načelnica je glede na podatke in nizko stopnjo zaposlenih v letu 2007 uvedla določene
ukrepe, da bi spodbudila svoje zaposlene. Ukrepi so temeljili na spremembi obsega dela v
organizaciji, ki ga je v vzporedni meri, da bi bila uspešnost organizacije še zmeraj visoka,
do določene meje zmanjšala. »Neprimerna struktura« je namreč po predhodnih
raziskavah tretji največji dejavnik, ki ovira delo zaposlenih (Kovač in Stanovnik, 2000, str.
324) in potemtakem vpliva na slabšo stopnjo zadovoljstva.
Načelnica je glede na prakso uvedla ukrep – z obvestili svojim uporabnikom pri menjavi
osebnih dokumentov, da ga zamenjajo pred datumom izteka. S tem ukrepom bodo javni
uslužbenci manj obremenjeni, prav tako bo čakalna vrsta za uporabnike manjša.
Trend reševanja upravnih zadev se je v nadaljnjih obdobjih zmanjševal vse do leta 2010,
ko se je število upravnih zadev spet povečalo v primerjavi z letom 2009. Posledica je
zmanjšanje organizacije za dva uslužbenca in s tem prenos njunih upravnih zadev na
ostale sodelavce.
Leta 2012 je število upravnih zadev spet naraslo, in to kar za 200 upravnih zadev več na
enega uslužbenca kakor leta 2009. Posledica je tudi vse večja motiviranost organizacije,
da bi v nadaljnjih letih rešila vse več upravnih zadev, kar nam prikazujejo letni poslovni
načrti UE Idrija. Občutek, da zaposleni kljub večjemu obsegu dela ne dobijo dodatka na
uspešnost, kar je vlada začasno tudi »zamrznila«, ima za posledico manjšo zadovoljnost
javnih uslužbencev na delovnem mestu (Analiza, 2014, str. 7).
Višina plač, možnost napredovanja, izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu ter
prekomeren obseg dela vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in se dotikajo tudi vprašanja,
ali so uslužbenci zadovoljni s svojim delovnim mestom ter ponosni, da delajo na UE. Skozi
proučevanje celotnega obdobja smo izvedeli, da so v UE Idrija 2 do 3 uslužbenci
nezadovoljni s svojim delovnim mestom zaradi različnih dejavnikov, kar je glede na
majhno število zaposlenih zaskrbljujoče.

6.3 PRIMERJAVA
ZAPOSLENIH

MED

PRIČAKOVANJI

VODJE

IN

ZAZNAVANJI

Načelnica UE Idrija vsako tekoče leto v letnem poslovnem načrtu predstavi svoje
pričakovane povprečne ocene zadovoljstva zaposlenih. Njene pričakovane ocene temeljijo
na podlagi prejšnjih rezultatov merjenja in z opazovanjem v organizaciji. Potemtakem te
ocene ne bi smele preveč odstopati od dejanskih rezultatov, ki jih zaposleni dosežejo z
anketami.
Izsledki raziskave o dejanski povprečni oceni odgovorov anketirancev in pričakovanih
rezultatov načelnice v okviru merjenja zadovoljstva zaposlenih v obdobju od leta 2005 do
2012 v UE Idrija so predstavljeni v spodnji tabeli:
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Tabela 8: Primerjava dejanske ocene zaposlenih s pričakovano oceno vodje

Primerjava dejanske ocene s pričakovano
Leto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Dejansko stanje

3,4

Pričakovano stanje /

3,43

3,8

3,9

4,0

4,1

3,9

3,23

3,7

3,89

4,0

4

4,2

Vir: lasten, priloga 10

Načelnica mora biti kot vodja in menedžerka organizacije po modelu CAF (skupni
ocenjevalni okvir organizacije) opazovalka dogajanj v organizaciji. Slediti mora poteku
dela, zadovoljstvu zaposlenih in njihovih strank ter takoj ukrepati pri raznih težavah, ki se
pokažejo, saj v ta okvir sodi tudi vodenje, motiviranje in podpiranje zaposlenih (Seljak in
Stare, 2011, str. 122, 123). Dobro mora poznati svoje zaposlene in glede na razmere vsaj
približno pravilno pričakovati podatke merjenja zadovoljstva svojih zaposlenih.
Spodnji graf nam kaže razliko med dejansko in pričakovano oceno merjenja zadovoljstva
zaposlenih:
Grafikon 7: Razlika med pričakovano in dejansko oceno
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Graf zgoraj nam prikazuje odstopanja dejanskih rezultatov od pričakovanih. Podatki nam
prikazujejo, da odstopanja opazimo le v letu 2012, v katerem so bila pričakovanja
organizacije kar za 0,3 odstotne točke manjša od dejanskih. Od leta 2006 do 2010 (2011
se merjenje zaposlenih ni opravljalo) so bila pričakovanja organizacija celo manjša ali
enaka od dejanskih rezultatov. Slednje temelji na dejstvu, da je načelnica v UE dobro
seznanjena z težavami zaposlenih in jih z različnimi ukrepi tudi rešuje, kar smo pokazali
pri dobrih ukrepih, ki se tičejo napredovanja, usposabljanja, pri obsegu dela in deležih za
izplačilo plač.
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Pričakovana ocena zadovoljstva zaposlenih je bila v letu 2012 višja od dejanske, kar je
posledica slabše zadovoljnosti zaposlenih v organizaciji (glej tabelo 8), kar je posledica
ekonomskega motivatorja – plača, napredovanje, usposabljanje in obseg dela v
organizaciji (Dežela et al., 2012, str. 45).
Vodilni v organizaciji se trudijo, da večino svojih sredstev namenijo plači, vendar vse v
zmožnosti danih sredstev, ki so po podatkih v zadnjem obdobju vse manjša (Dežela et al.,
2012, str. 13). Ukrepi vlade RS se kažejo skozi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem
mestu, kar vidimo po upadu od leta 2008. Izjema je le leto 2010, v katerem je po mnenju
delavcev zadovoljstvo zaposlenih naraslo zaradi drugega dejavnika – prenove prostorov v
UE Idrija, ki je zaposlenim omogočila prijetnejše in organizacijsko bolj preprosto delo,
čeprav so zaradi tega leta 2009 težje delovali. Takrat je bila pričakovana ocena načelnice
enaka dejanski oceni zaposlenih glede zadovoljnosti na delovnem mestu (Dežela et al.,
2009, str. 45, 46).

6.4 ANALIZA ZADOVOLJSTVA STRANK
UE Idrija od leta 2010 glede na novo sprejeto »Uredbo o upravnemu poslovanju« kot
organ državne uprave, ki posluje s strankami, meri zadovoljstvo svojih strank prek
anonimnih anket, na vsaki dve leti.
Anonimna anketa je sestavljena iz naslednjih sklopov vprašanj, ki obravnavajo
organizacijo dela v UE Idrija:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urejenost prostorov, opreme in okolja,
dostopnost in razumljivost potrebnih informacij,
ustrezna hitrost reševanja postopkov,
reševanje zadev 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 zavzamejo za stranko,
pripravljenost pomagati uporabniku (glej prilogo 8).

Anonimne ankete izpolnjujejo stranke, ki pridejo v obdobju anketiranja v organizacijo
rešiti določeno upravno zadevo, kot so npr. zamenjava vozniškega izpita, podaljšanje
registracije avtomobila, zamenjava osebnega dokumenta ali urejanje kakršnekoli druge
upravne zadeve.
V obdobju od leta 2005 do leta 2012 je anketo o delovanju organizacije in njenih
zaposlenih rešilo naslednje število strank (glej spodnjo tabelo):
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Tabela 9: Število anketiranih strank od 2005−2006

Število anketiranih strank
Leto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Število anketiranih strank

190

192

191

195

191

200

198

Vir: Dežela et al., (2009, str. 34 in 2012 str. 43)

V UE Idrija se že leta držijo spodnje meje, poizkušajo anketirati vsaj 200 strank, saj se
potem lažje soočijo z težavami, če rezultati ankete niso po pričakovanjih. Slednje temelji
na dejstvu, da je Idrija kot mesto zelo majhno in zato mnenje 200 strank pomeni
ogromno za celotno organizacijo in njeno delovanje. Tako je v obdobju sedmih let
anonimno anketo rešilo v povprečju 200 strank pri omenjenem odstopanju desetih strank
manj ali več. Obdobje merjenja zadovoljstva strank je bilo v omenjenih letih od 14 dni pa
celo do treh mesecev, odvisno od želja strank – ali jo hočejo rešiti, in obdobja – koliko
strank je potrebovalo v času anketiranja usluge upravnih uslužbencev.
Podatkov glede na spol, izobrazbo ali starost ni mogoče pridobiti, ker so ankete anonimne
in omenjenih vprašanj ne vsebujejo.
Povprečna ocena dejanskih ocen uporabnikov glede na delovanje zaposlenih in celotne
organizacije je prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 10: Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov od 2005−2012

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov
Leto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Povprečna ocena 3,85

4,3

4,49

4,5

4,4

4,79

4,6

Vir: Dežela et al. (2009, str. 35 in 2012, str. 44)

Zadovoljstvo strank je od leta 2005 do 2008 naraščalo. Glede na organizacijo zaposlenih v
UE in merjenje zadovoljstva strank vsako leto do leta 2010 je nadrejeni glede na ocene
prek pogovorov in ukrepov »izboljšal« okoliščine za svoje zaposlene in ti so se tudi vsako
leto bolj trudili.
Brezovšek (Brezovšek, 2000, str. 264) poudarja, »da državna uprava vpliva na družbo kot
celoto« in »da morajo biti usmerjeni k uporabniku« (Kovač, 2000), kar pomeni, da mora
načelnica po analizi vprašalnikov uporabnikov na UE v primeru težav najti pravo in hitro
rešitev. Slednje temelji na pozitivnih spremembah v organizaciji, ki bodo ugodne za
njihove uporabnike.
Leta 2009 je zadovoljstvo strank nekoliko upadlo, predvsem zaradi začetka prenove
poslovnih prostorov in posledične menjave prostorov za urejanje zadev (Dežela et al.,
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2009, str. 47). Stranke so v UE Idrija težje prišle do zanje potrebnih informacij, kar je
minimalno znižalo njihovo oceno zadovoljstva z organizacijo dela.
Leto 2009 je močno zaznamovala tudi gospodarska kriza, ki je lahko tudi osebno
zaznamovala uporabnike v zasebnem življenju, kar se lahko pokaže tudi v nestrpnosti do
dela javnih uslužbencev in skozi vprašalnik o učinkovitosti organizacije dela v UE Idrija.
Dejstvo je, da se uporabniki zavedajo, da državna uprava potrebuje vse več sredstev za
nemoteno delo, zato prihaja s strani uporabnikov do zahtev, kot je ta, da naj kakovost
storitev ustreza vloženim sredstvom (Brezovšek, 2000, str. 265). Dojemanje javne uprave
je med državljani še vedno negativno, kar je posledica monopola in tega, da so javni
uslužbenci do uporabnikov drugačni kot v zasebnem sektorju. Stranke jih zato
obravnavajo kot neučinkovite in neodgovorne s pripombo, da samo zapravljajo
davkoplačevalski denar (Brezovšek, 2000, str. 265).
Leta 2010 se je zadovoljstvo strank nekoliko izboljšalo, kar je posledica dokončanih novih
prostorov organizacije in lažjih dostopov do podatkov. Načelnica je namreč na podlagi
slabše ocene zadovoljstva uporabnikov leto poprej z vsakim zaposlenim opravila letni
pogovor, ki je vključeval tudi tematski sklop o pozitivni usmerjenosti k uporabniku.
Leto 2012 je edino leto, v katerem je zadovoljstvo strank padlo vzporedno z
zadovoljstvom zaposlenih. Padec zadovoljstva obeh pojavov ni naključje, saj so se
varčevalni ukrepi za javne uslužbence istega leta že močno okrepili. Dejstvo je, da vsak
posameznik vedno upa na nekaj boljšega, kar se v UE Idrija skozi leta, od gospodarske
krize dalje ni zgodilo. Posledica varčevalnih ukrepov, ki se kažejo skozi nezadovoljstvo
zaposlenih, se je prvič v času merjenja leta 2012 izkazala za izstopajočo tudi pri strankah.
Stranke so bile v povprečju manj zadovoljne s svojimi storitvami, čakalne vrste so bile
daljše, še posebej na oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo (Dežela et
al., 2012, str. 16).
6.4.1

PRIMERJAVA
PRIČAKOVANJ
STORITEV UE IDRIJA

IN

ZAZNAVANJ

UPORABNIKOV

Vprašalnik, ki meri zadovoljstvo strank na UE Idrija, sestavljata dva dela. Prvi del obsega
pričakovanja uporabnikov ob vstopu v organizacijo, drugi del pa njihove dejanske
zaznave, ko so upravno zadevo rešili.
Spodnji grafikon prikazuje razliko pričakovane ocene uporabnika pri reševanju določene
upravne zadeve in dejanske ocene.
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Grafikon 8: Primerjava dejanske in pričakovane ocene merjenja pri strankah
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V obdobju merjenja med letoma 2006 in 2012, so uporabniki v večini bili zadovoljni.
Njihovo dejansko zadovoljstvo s celotno organizacijo je bilo nad njihovim pričakovanjem,
kar je pomemben rezultat vsake organizacije. Izjemi sta le leti 2009 ter 2012, ko so bili
uporabniki ali slabše obravnavani v svoji upravni zadevi ali težje prišli do zanje potrebnih
podatkov ali pa so bile čakalne vrste daljše, kot so pričakovali.
Leta 2009 so bili uporabniki v primerjavi z letom 2008 negativno zadovoljni s
pravočasnostjo izvajanja storitev in same kakovosti, čeprav so ocene odnosov
uslužbencev do strank ostale enake (Dežela et al., 2010, str. 41). Pomembni vlogi, ki sta
močno vplivali na uporabnike, sta igrali prenova prostorov in slaba informiranost o
spremembah zaradi prenove. Zaposleni so z raznimi napisi na tablah že ob vstopu v
organizacijo poskušali informirati uporabnike, da so se poslovni prostori za določene
upravne zadeve zamenjali, vendar večina uporabnikov še vedno ni bila dobro informirana.
Slednje se je prikazalo pri nestrpnosti do zaposlenih in hkrati slabši zadovoljnosti s celotno
organizacijo.
Leto 2009 je državljane zaznamovala tudi finančna kriza v državi, ki se je lahko
subjektivno dotaknila uporabnika, ki je lahko svoje nezadovoljstvo prenesel na
izpolnjevanje vprašalnika o delovanju organizacije.
Padec stopnje zadovoljstva uporabnikov leta 2012 glede na njihova pričakovanja je
posledica slabšega delovanja UE Idrija in njenih zaposlenih. Uporabniki z delom v UE
Idrija niso bili najbolj zadovoljni v primerjavi z letom poprej, saj so istega leta imeli na UE
Idrija kar 17 pritožb na upravne zadeve, kar je največ pritožb v obravnavanem obdobju.
Uporabniki niso bili zadovoljni s storitvami javnih uslužbencev v UE Idrija, prav tako pa so
bile čakalne vrste daljše kot v prejšnjih letih (Dežela et al., 2012, str. 16), kar je verjetno
posledica slabšega oziroma počasnejšega delovanja zaposlenih.
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6.5 POVEZANOST ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN STRANK
Predhodne raziskave kažejo (Pandiloska, 2013, str. 64), da se »zadovoljstvo zaposlenih
odraža v odnosu do strank« ter »da je zadovoljstvo predpogoj za dobre odnose do
strank«. Javni uslužbenci v UE so vsakodnevno v neposrednem stiku s svojimi uporabniki
(Pandiloska, 2013, str. 64), zato je UE odlična priložnost za ugotavljanje povezanosti med
zaposlenimi in njihovimi strankami.
Zadovoljstvo zaposlenih v UE Idrija v povprečju niha istočasno z zadovoljstvom strank.
Zadovoljstvi zaposlenih in strank sta skozi obdobje proučevanja naraščali z izjemo leta
2012, ko je stopnja obeh zadovoljstev padla. Izjema pri stopnji zadovoljstva uporabnikov
je tudi v letu 2009, ko je zaznan padec povprečne ocene v primerjavi s prejšnjimi leti.
Leta 2009 je padec ocene zadovoljstva strank zaznamovala predvsem finančna kriza v
državi RS, ki je lahko subjektivno zaznamovala državljane, ki so potemtakem nehote
prikazali nestrpnost do javnih uslužbencev. Pomemben pomen ima tudi prenova
prostorov, saj so bili državljani slabo informirani, katera od pisarn je pooblaščena za
njihove upravne zadeve. Slednje slabi uporabnikovo nestrpnost do organizacije, ki se
posledično kasneje pokaže tudi v odnosu do zaposlenih.
Padec ocene zadovoljstva obeh pojavov vidimo torej le v letu 2012. Ekonomski dejavnik,
kot so plača, napredovanje ter obseg dela, so močno vplivali na slabšanje zadovoljstva
zaposlenih. Istega leta je padlo tudi zadovoljstvo strank, kar nam prikazuje spodnji graf.
Grafikon 9: Povezanost obeh pojavov v UE Idrija
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Korelacijski koeficient povezanosti zadovoljstva strank in zaposlenih meri 0,841184, kar
nam prikazuje, da sta oba pojava med seboj sicer močno povezana, vendar slabše kot
kažejo predhodne raziskave za vse upravne enote v Sloveniji (glej prilogo 9).
V obdobju sedmih let merjenja zadovoljstva zaposlenih opazimo padec zadovoljstva v letu
2012, zadovoljstva strank pa v letih 2009 ter 2012 - ta padec smo v nalogi že utemeljili.
Zadovoljstvo zaposlenih najbolj motivirajo mesečni dohodek, obseg dela ter
izobraževanje. Zadovoljstvo njihovih strank pa se kaže predvsem v dostopnosti do
informacij ter hitrosti in uspešno rešenih upravnih zadevah ter stabilnosti države. Slednje
se je najbolj pokazalo v letu 2012, ko je motivacija zaposlenih na delovnem mestu zaradi
varčevalnih ukrepov padla in se pokazala prek njihovih uporabnikov. Ti so bili deležni
daljših čakalnih vrst pred pisarnami in slabših storitev javnih uslužbencev v UE Idrija, ki jih
niso pustili pozitivno zadovoljnih (Dežela et al., 2012, str. 16).
Povezanost med pojavoma je močna, kar pomeni, da (ne)zadovoljstvo zaposlenih vpliva
na (ne)zadovoljstvo njihovih strank. Javni uslužbenci bi morali biti lojalni svojemu delu in
pomagati svojim strankam, za kar je predpogoj, da svoje slabo počutje in nezadovoljnost
pustijo »doma« in ga ne prinašajo s seboj v službo. Slednje je odvisno od posameznika.
Nekateri lahko to storijo z lahkoto, drugi malo težje – prav tem pa mora za dobro in
prijazno upravo uporabnikom pomagati vodja. Najpomembnejši je pogovor in iskanje
skupne rešitve, ki bo dobra tako kot za uslužbenca in celotno organizacijo kot tudi za
njihove uporabnike.

6.6 PREVERJANJE HIPOTEZ
Glede na ponazoritve in ugotovitve v diplomski nalogi lahko preverimo naslednje
izhodiščne hipoteze, ki temeljijo na podlagi testiranja korelacijskega koeficienta:
Najprej smo preverjali Hipotezo 1, ki govori, da varčevalni ukrepi vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih.
Hipotezo, da varčevalni ukrepi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, smo preverjali po
dejavnikih zadovoljstva, najprej pa smo preverili vpliv višine bruto plač ter vpliv obsega
dela na zadovoljstvo zaposlenih.
Vpliv bruto plač in obsega dela sta se preverjala na podlagi povprečne ocene zadovoljstva
zaposlenih, pridobljenih s pomočjo vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih ter
spremenljivke bruto plač in število rešenih zadev na enega zaposlenega po letih.
Tabela spodaj nam prikazuje povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih glede na višino
plač v organizaciji ter povprečne bruto plače na zaposlenega v obdobju od 2005 do 2012.
Hipotezo smo pri prvem delu varčevalnih ukrepov – plače − preverjali z izračunom
Pearsonovega koeficienta.
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Tabela 11: Korelacija med bruto plačami in številom uslužbencev od 2005−2012

Povprečna ocena zaposlenih z višino
povprečne bruto plače
Leto

Zadovoljstvo Število
zaposlenih
zaposlenih

Bruto
plača/zap.

2005

3,4

28

1774,46

2006

3,43

28

1825,31

2007

3,8

28

1867,86

2008

3,9

27

2094,65

2009

4

27

2124,67

2010

4,1

25

2237,09

2012

3,9

25

2107,26

Vir: lasten, tabela 7 in grafikon 3

Z izračunom Pearsonovega koeficienta, kjer sta zajeti obe spremenljivki, koeficient
prikazuje 0,96, kar kaže močno povezanost zadovoljstva zaposlenih z višino njihovih plač.
Slednje predstavlja, da je plača kot motivacijski dejavnik pomembna in neposredno vpliva
na zadovoljstvo zaposlenih.
Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v UE Idrija, je obseg dela,
ki ga posameznik opravlja na delovnem mestu.
Da bi ugotovili povezanost zadovoljstva zaposlenih s količino obsega dela, smo si prav
tako pomagali z izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije povprečnih ocen in števila
rešenih zadev na posameznika (računano povprečje).
Ankete za merjenje zadovoljstva zaposlenih so se leta 2007 spremenile, zato smo zaradi
problema definiranja vprašanj, ki se nanašajo na obseg dela na zaposlene, in nepopolnih
podatkov preverjali vpliv obsega dela le od leta 2007 naprej (Dežela et al., 2009, str. 13,
14), kar nam prikazuje spodnja tabela:
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Tabela 12: Korelacija med zadovoljstvom in obsegom dela na zaposlenega po letih

Povprečna ocena zaposlenih z
obsegom dela
Leto

Povprečna
ocena

Obseg
dela/zap.

2007

3,7

1081

2008

3,9

892

2009

4

844

2010

4,1

890

2012

4

1072

Vir: lasten, grafikon 5 in grafikon 6

Izračun Pearsonovega koeficienta kaže -0,56 povezanost med povprečno oceno
zadovoljstva zaposlenih in obsegom dela v določenem letu, ki ga je povprečno opravil en
uslužbenec. Negativno izračunan koeficient pomeni, da povečan obseg dela zmanjša
zadovoljstvo javnih uslužbencev na delovnem mestu v proučevanem obdobju v UE Idrija.
Število napredovanj ni primerno za statistično analizo, zato smo ga iz preverjanja hipotez
izločili in ga predstavili v diplomski nalogi le kot enega od motivacijskih dejavnikov za višjo
stopnjo zadovoljstva.
Vpliv odpuščanja smo v diplomski nalogi prav tako opustili, saj v UE Idrija tega vidika ni
bilo zaznati in posledično organizacija ni primerna za obravnavo tega dejavnika.
Na podlagi izračunov obeh motivacijskih dejavnikov zadovoljstva zaposlenih prvo
hipotezo, da varčevalni ukrepi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, potrdimo.
Hipoteza 2a: Pričakovani rezultati, ki jih zastavi vodja (načelnica) v okviru
merjenja zadovoljstva zaposlenih, ne odstopajo od zaznanih rezultatov.
Prvi del druge hipoteze smo preverjali na podlagi pričakovane vrednosti cilja vodstva in
zaznane s strani zaposlenih. Za izračun odstopanja smo uporabili razliko povprečnih ocen,
da lažje preverimo odstopanja pričakovanih ciljev vrednosti od zaznanih.
Spodnja tabela nam prikazuje število zaposlenih, ki so odgovarjali na vprašalnik o
merjenju zadovoljstva od leta 2005 do leta 2012. Predstavljena je tudi pričakovana ocena
vodje in dejansko zaznana s strani zadovoljstva zaposlenih.
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Tabela 13: Razlika dejanske vrednosti zadovoljstva zaposlenih od pričakovanega cilja
vodje

Razlika dejanske vrednosti od pričakovane
Leto

Število
Dejansko
Pričakovano Razlika
anketiranih stanje
stanje
(Dejansko
zaposlenih zaposlenih vodje
stanjepričakovano)

2005

26

3,4

/

/

2006

27

3,43

3,23

0,2

2007

27

3,8

3,7

0,1

2008

26

3,9

3,89

0,01

2009

26

4

4

0

2010

21

4,1

4

0,1

2012

24

3,9

4,2

-0,3

Vir: lasten, grafikon 7

Pričakovana ocena vodje zadovoljstva zaposlenih v povprečju, z izjemo leta 2012, ne
odstopa od zaznane. Razlika povprečne ocene cilja vrednosti vodje in dejanske ocene
merjenja zadovoljstva zaposlenih nam kaže, da so v povprečju pričakovanja vodje bila
pozitivna ali enaka, kar pomeni, da so bila njena pričakovanja manjša od dejanskih
zaznav.
Hipoteza 2b: Pričakovanja uporabnikov upravnih storitev ne odstopajo od
dejanskih rezultatov, ko so upravno zadevo rešili.
Drugi del hipoteze temelji na pričakovanju uporabnikov in njihovih dejanskih zaznav z
delovanjem organizacije. V tabeli je predstavljena razlika, s katero bomo merili odstopanja
od dejanske ocene s pričakovano oceno uporabnika.
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Tabela 14: Razlika dejanske zaznave strank od njihovih pričakovanj

Razlika dejanske vrednosti od pričakovanj strank
Leto

Število
anketiranih
strank

Dejansko
stanje
strank

Pričakovanja
strank

Razlika
(dejansko
stanjepričakovano)

2005

190

3,85

/

/

2006

192

4,3

3,8

0,5

2007

191

4,49

4,1

0,39

2008

195

4,5

4,5

0

2009

191

4,4

4,5

-0,1

2010

200

4,79

4,5

0,29

2012

198

4,6

4,7

-0,1

Vir: lasten, grafikon 8

Podatki glede na zgornjo tabelo kažejo, da so bila pričakovanja uporabnikov v povprečju
višja od zaznanih le v letih 2009 in 2012. V ostalih obdobjih merjenja so bila njihova
pričakovanja nižja ali enaka kakor dejanska po rešeni upravni zadevi.
S povprečnimi izračuni, ki kažejo, da so v obdobju od 2006 do 2012 pričakovanja vodij
bila nižja ali enaka od zaznav ter da so bila pričakovanja uporabnikov nižja ali enaka od
zaznav, oba dela hipoteze potrdimo.
Hipoteza 3: Zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo strank sta v UE Idrija med
seboj povezani.
Zadovoljstvo strank in zadovoljstvo zaposlenih smo preverjali s pomočjo izračuna
korelacijskega koeficienta med obema pojavoma.
Tabela 15: Povprečna ocena zadovoljstvo zaposlenih in strank

Povprečna ocena od 2005-2012
Leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Zap.

3,4

3,43

3,8

3,9

4

4,1

3,9

Str.

3,85

4,3

4,49

4,5

4,4

4,79

4,6

Vir: lasten, grafikon 9
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Korelacijski koeficient, ki je bil izračunan s pomočjo povprečnih ocen zaposlenih in strank
(glej tabelo zgoraj), meri 0,841184, kar nam predstavlja pozitivno in močno povezanost
med obema pojavoma, z izjemo leta 2009, ko je stopnja zadovoljstva strank padla za 0,1.
Na podlagi korelacijskega koeficienta in močne povezanosti obeh pojavov tudi tretjo
hipotezo, da sta oba pojava zadovoljnosti med seboj povezana, potrdimo.

6.7 RAZPRAVA
Cilj diplomskega dela je bil predvsem raziskati naslednje izhodiščne hipoteze, ki smo jih
statistično preverili in so prikazane v preverjanju hipotez (glej str. 39−43):
•

•
•
•

ugotoviti, ali varčevalni ukrepi, ki se izražajo skozi dejavnike zadovoljstva, kot so
nižanje plač, odpuščanje, zamrznitev napredovanja ter obseg dela, vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v UE Idrija,
primerjati razlike pričakovanih stanj ciljev vodstva z dejansko oceno merjenja
zadovoljstva zaposlenih,
primerjati razlike med pričakovano oceno uporabnika in dejansko, pred in po
rešitvi upravne zadeve
prikazati povezanost zadovoljstva strank in zaposlenih s pomočjo korelacijskega
koeficienta.

Z izračunom močnega in pozitivnega korelacijskega koeficienta povezanosti smo prikazali,
da varčevalni ukrepi, ki se kažejo skozi višino bruto plač na zaposlenega ter obseg dela v
UE Idrija, vplivajo na stopnjo zadovoljstva zaposlenih.
Število zaposlenih se je v UE Idrija spreminjalo le zaradi redne upokojitve uslužbenca ali
posameznikove želje po odpovedi, zato organizacija ni primerna za merjenje zadovoljstva
zaposlenih glede na dejavnik odpuščanja. Ta dejavnik se je zato v diplomski nalogi
opustil.
Tabela 11 nam v diplomskem delu prikazuje, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih najslabše
leta 2005, ko je povprečna bruto plača na zaposlenega znašala 1774,46 evra, kar je
najmanj v proučevanem obdobju. Stopnja zadovoljstva zaposlenih je glede na merjene
podatke nihala istočasno z višino bruto plač, kar nam lepo ponazarja, da ima višina bruto
plače velik vpliv na stopnjo zadovoljstva zaposlenih v UE Idrija.
Prav tako nam podatki, ki prikazujejo (glej grafikon 4) stopnjo zadovoljstva zaposlenih na
področju napredovanja, usposabljanja in izobraževanja, dokazujejo, da imajo velik vpliv
na stopnjo zadovoljstva zaposlenih. V obdobju merjenja stopnja zadovoljstva narašča
vzporedno s številom napredovanj z izjemo leta 2008. Vzroki padca stopnje zadovoljstva
zaposlenih v letu 2008 na podlagi napredovanja so predvsem spremembe v zakonu o
sistemu plač na račun napredovanja javnih uslužbencev v javnem sektorju. Po besedah
načelnice je nov sistem vnesel veliko nemira v organizacijo, kar se je pokazalo tudi na
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slabši oceni zadovoljstva. Istega leta, čeprav so sredstva za plače drastično narasla, so se
po drugi strani sredstva za usposabljanje in izobraževanje znižala (glej prilogo 11), kar je
tudi eden od vzrokov za slabše zadovoljstvo zaposlenih pri dejavniku napredovanja in
usposabljanja.
Leta 2007 (glej grafikon 4) se je stopnja zadovoljnosti povečala za 0,35 točke, kar je
posledica izobraževanja uslužbenke, ki je dokončala magisterij. Višjo stopnjo zadovoljstva
opazimo tudi leta 2009, ko sta svoje izobraževanje končala dva uslužbenca in s tem
pridobila tudi višji naziv na delovnem mestu. Posledica boljše zadovoljnosti je tudi
uvajanje študija ob delu, usposabljanje na drugih delovnih področjih ter različni
izobraževalni seminarji, ki jih je načelnica UE Idrija v posamičnem obdobju omogočila
svojim uslužbencem. S tem smo dokazali, da se je zadovoljstvo zaposlenih v letu 2009
zvišalo v primerjavi z 2008, ko je načelnica UE Idrija uvedla višje usposabljanje glede na
ure na posameznika v primerjavi z letom poprej.
Usposabljanje in izobraževanje javnega uslužbenca se v UE Idrija izvajata glede na interes
posameznikov na strokovnem področju, na katerih že delujejo (Dežela et al., 2010, str. 5),
in sta odvisna od danih materialnih sredstev za izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje. Zadnja dejavnika se v nalogi nista statistično obravnavala zaradi
podatkov, ki so težko razumljivi in nepopolni za celotno obdobje, predvsem zaradi na novo
sprejetih rebalansov, ki so posledica varčevalnih ukrepov vlade RS. Usposabljanje in
izobraževanje smo tako v nalogi obravnavali le v primeru dodatnega pozitivnega
motivacijskega dejavnika zaposlenih, ki smo ga povezali s stopnjo zadovoljstva javnih
uslužbencev v UE Idrija (Dežela et al., 2010, str. 6,7).
Podatki glede na obseg dela nam prav tako kažejo, da je bila najnižja stopnja zadovoljstva
zaposlenih v letu 2007 (glej tabelo 12), istega leta pa je bilo število rešenih upravnih
zadev na zaposlenega najvišje v vsem proučevanem obdobju. Zaposleni so svoj prevelik
obseg dela sicer uspešno zaključili, vendar ne povsem učinkovito, kar vidimo tudi na
primeru padca ocene pri »odnosu do kakovosti« (glej sliko 2), kjer so zaposleni zaradi
prevelikega obsega dela kakovost slabše ocenili, na podlagi česar lahko sklepamo, da je
hitrost reševanja zadev pomembnejša od kakovosti.
Prvi del druge izhodiščne hipoteze je temeljil na odstopanju ciljev vodstva z dejanskimi
povprečnimi ocenami merjenja zadovoljstva zaposlenih. Hipoteza je temeljila predvsem na
predpostavki, da je cilj vodstva motivirati svoje zaposlene in da so njene ciljne vrednosti
povprečnih ocen merjenja zadovoljstva zaposlenih enake ali celo manjše od zaznane.
Vodja vsako leto postavi nek cilj, ki ga hoče doseči na podlagi povprečne ocene merjenja
zadovoljstva. Ta cilj se je vse do leta 2010 presegal ali ostajal isti, z izjemo leta 2012 (glej
tabelo 13), ko so zaposlene zaznamovali varčevalni ukrepi. Načelnica UE Idrija je glede na
zadnje merjene podatke opravila letne pogovore s svojimi uslužbenci, da bi skupaj odkrili
vzrok in morebitne rešitve za dvig stopnje zadovoljnosti.

45

V drugem delu druge hipoteze smo predpostavili, da so pričakovanja uporabnikov pred
reševanjem določene zadeve enaka ali celo manjša od dejanskega stanja po rešitvi
upravne zadeve.
Razlogi za slabšo stopnjo zadovoljstva strank v letu 2009 (glej tabelo 14) so slabša
dostopnost do informacij ter daljše čakalne vrste in slabša kakovost izvedbe upravnih
storitev. Vzrok za to je predvsem čas prenove poslovnih prostorov na UE, ki je vplival na
slabšo organizacijo in delovanje UE.
Zadnja izhodiščna hipoteza je temeljila na predpostavki, da sta zadovoljstvo zaposlenih v
UE Idrija in zadovoljstvo njihovih uporabnikov med seboj povezani. S pomočjo izračuna
korelacijskega koeficienta smo ugotovili, da gre za močno in pozitivno povezanost obeh
pojavov. Zadovoljstvo zaposlenih je glede na povprečne ocene celotne anonimne ankete v
obdobju merjenja od leta 2005 do leta 2010 postopoma naraščalo, z izjemo leta 2012, ko
so na padec vplivali strogi varčevalni ukrepi Vlade RS za javni sektor. Prav tako je
povprečna stopnja zadovoljstva uporabnikov skozi omenjeno obdobje proučevanja
naraščala in padla (leta 2012) vzporedno z zadovoljstvom uporabnikov z izjemo leta 2009,
ko je imela velik vpliv obnova poslovnih prostorov.
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7

ZAKLJUČEK

Najpomembnejši dejavnik učinkovite in uspešne organizacije, s katerim se ukvarjajo
sodobne organizacije in vse bolj tudi javni sektor, je predvsem zadovoljstvo zaposlenih in
njihovih uporabnikov. Zadovoljstvo sloni na mnogih dejavnikih, od katerih je odvisno, ali
bo stopnja zadovoljstva visoka ali nizka. Vsak posameznik, ki ga motivirajo neekonomski
dejavniki, poskuša sam uravnavati situacije, da je čim bolje motiviran na delovnem mestu,
vendar nastane problem, če je posameznik nezadovoljen zaradi ekonomskih dejavnikov,
na katere javni uslužbenec nima vpliva.
Cilj diplomskega dela je bil predvsem ugotoviti, v kolikšni meri varčevalni ukrepi vplivajo
na stopnjo zadovoljstva zaposlenih, kar se kaže skozi dejavnike zadovoljstva: višina plač,
napredovanje, izobraževanje, usposabljanje, obseg dela ter odpuščanje. Namen je bil tudi
prikazati odstopanja med pričakovanimi cilji vodje in dejanskimi cilji pri ocenah merjenja
zadovoljstva ter odstopanja pričakovanj in zaznav strank pred in po reševanju določene
upravne zadeve. Temu je sledila tudi ugotovitev medsebojne povezanosti obeh pojavov.
Namen in cilj diplomske naloge hkrati predstavlja tudi tri osnovne izhodiščne hipoteze, ki
smo jih v zadnjem delu naloge preverili ter potrdili.
Glede na raziskave in analize, ki so predstavljene v diplomskem delu, javne uslužbence v
UE Idrija motivirajo predvsem plača, napredovanje, izobraževanje, usposabljanje ter
obseg dela, kar je z izračunom Pearsonovega koeficienta, tabelami in grafi prikazano v
diplomski nalogi. Odpuščanje v UE Idrija v proučevanem obdobju ni bilo prisotno, zato se
je to merilo izpustilo, saj organizacija ni primerna za analizo omenjenega dejavnika.
Povprečne ocene merjenja zadovoljstva zaposlenih kažejo, da se je stopnja zadovoljnosti
v proučevanem obdobju znižala v istem letu, kot so se znižale bruto plače na zaposlenega,
znižala sredstva za usposabljanje na delovnem mestu, zamrznilo napredovanje ter povečal
obseg dela na posameznika, kar je predvsem posledica varčevalnih ukrepov vlade RS.
Največji ukrep za izhod iz finančne krize je zmanjšanje izdatkov, v kar je vlada RS
nedvomno posegla, saj je krčila sredstva največjemu izdatku države – javnemu sektorju.
Po drugi strani pa kljub strogim varčevalnim ukrepom vlade RS, ki negativno vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih, skuša načelnica UE motivirati svoje zaposlene. Vsako leto vodja v
letnem poslovnem načrtu prikaže svoje ciljne vrednosti za doseg zadovoljstva zaposlenih,
ki so skozi obdobje proučevanja, glede na raziskave, bili enaki ali celo višji od
zastavljenega cilja. Slednje temelji na dejstvu, da je načelnica v UE Idrija dobro
seznanjena z dogajanjem v organizaciji, saj je stopnja zadovoljstva zaposlenih v povprečju
višja od pričakovane.
Prav tako smo tudi statistično dokazali, da so pričakovanja uporabnikov v povprečju nižja
od dejanskega občutja, potem ko so rešili določeno upravno zadevo. Spoznanje, da je
delovanje organizacije v praksi boljše, kot so uporabniki pričakovali, je brez dvoma uspeh
vsake organizacije in želja vsakega vodje.
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Zadovoljstvo strank in zaposlenih sta med seboj močno in pozitivno povezana, kar smo
prikazali z izračunom korelacijskega koeficienta. Oba pojava namreč v obdobju od leta
2005 do 2012 vzporedno naraščata in padata, z izjemo leta 2009, ko je bil edinkrat
zabeležen padec zadovoljstva strank, in še to zaradi zunanjih dejavnikov.
Naslov diplomskega dela je »Vpliv varčevalnih ukrepov na zadovoljstvo strank in
zaposlenih v upravnih enotah«, v njem pa smo na podlagi vseh raziskav, statističnih
dokazovanj in ponazoritev dosegli zastavljen namen in cilj.
Varčevalni ukrepi namreč vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, kar smo prikazali s pomočjo
analize dejavnikov (višina bruto plač, napredovanje ter obseg dela) na študiji primera v
UE Idrija. Predpostavko, izraženo tudi v naslovu diplomske naloge, in sicer to, da
varčevalni ukrepi vplivajo tudi na zadovoljstvo strank, smo prikazali s korelacijskim
koeficientom povezanosti obeh pojavov. To pa kaže, da na zadovoljstvo zaposlenih
vplivajo varčevalni ukrepi in če sta oba pojava zadovoljstva med seboj močno in pozitivno
povezana, potemtakem varčevalni ukrepi vplivajo tudi na zadovoljstvo njihovih
uporabnikov.
Velik problem v UE Idrija predstavlja zadnjo merjeno leto v obdobju preučevanja, saj je
stopnja zadovoljstva zaposlenih vključno z zadovoljstvom njihovih uporabnikov padla v
primerjavi s prejšnjimi leti merjenja. Posledica so zagotovo sprejeti varčevalni ukrepi vlade
RS, na kar pa javni uslužbenci in potemtakem tudi načelnica UE Idrija nimajo vpliva.
Vodja bi moral v tem primeru svojim zaposlenim skozi letne pogovore vzbujati zaupanje in
izkazati skrb ter naklonjenost za iskanje dosegljivih in pozitivnih rešitev za posameznike in
njihove uporabnike.
Dokazali smo namreč, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na stopnjo zadovoljstva njihovih
strank, kar pa je ključnega pomena za učinkovito organizacijo – tudi za javno upravo.
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PRILOGE
Priloga 1: Bruto plača na zaposlenega v javnem sektorju
Povprečna bruto plača na zaposlenega v JS ( v evrih)
Leto

Bruto plača

Medletna nominalna rast v %

2005

1.415,62

2006

1.468,22

3,7

2007

1.528,76

4,1

2008

1.684,74

10,2

2009

1.802,12

7,0

2010

1.802,12

0,0

2011

1.801,27

0,0

2012

1.772,29

-1,6

Vir: Umar (2013)
Priloga 2: Število zaposlenih v JS v obdobju od 2007-2012
Število zaposlenih v JS
Leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zaposleni skupaj

154.470

155.935

157.252

159.297

160.159

159.214

Vir: AJPES (2012)
Prologa 3: Zaposleni po številu in spolu v UE Idrija
Zaposleni po spolu
Leto/spol

Ženske

Moški

Skupaj

2005

23

5

28

2006

22

6

28

2007

22

6

28

2008

22

5

27

2009

22

5

27

2010

20

5

25

2011

21

4

25

2012

21

4

25

Vir: na sedežu UE Idrija
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Priloga 4: Zaposleni v UE Idrija po izobrazbi
Zaposleni po izobrazbi
Leto/izobrazba

Srednje
poklicno
izob.

Sred.
tehnik

Sred.
sploš.
izob.

VŠ
(prej)

VSŠ
(prej)

VSŠ in
UNI
(prej)

Mag.
izob.
(prej)

Skupaj

izob.
2005

2

3

2

5

9

6

1

28

2006

2

3

2

5

9

6

1

28

2007

2

3

2

5

8

6

2

28

2008

2

3

2

4

8

6

2

27

2009

2

3

2

3

8

5

4

27

2010

2

3

1

2

8

5

4

25

2011

2

3

1

2

9

4

4

25

2012

2

3

1

2

9

4

4

25

Vir: na sedežu UE Idrija
Priloga 5: Število anketirancev javnih uslužbencev v UE Idrija od 2005-1012
Število anketiranih zaposlenih
od 2005-2012
Leto

Število vprašalnikov

2005

26

2006

27

2007

27

2008

26

2009

26

2010

21

2012

14

Vir: na sedežu UE Idrija
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Priloga 6: Vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih od 2007 leta
UE
Oddelek:

Naziv UE
Opcijsko,
stvar
odločitve UE

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Kratek nagovor načelnice oz. načelnika upravne enote.
Ime Priimek načelnice oz. načelnika
Navodilo: Pazljivo preberite vprašanja in pri vsakem označite odgovore v skladu z navodili.

V P R A Š A L N I K

1. Prosimo označite svojo stopnjo strinjanja z vsako izmed trditev v tem vprašanju.

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju.
Če se popolnoma strinjate s trditvijo, označite oceno 5. Če se s trditvijo sploh ne strinjate, označite oceno 1.
Poudarjamo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, pač pa gre za navedbo Vaših občutkov v zvezi s
trditvami.
NAJMANJ

NAJBOLJ

1

2

3

4

5

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

se strinjam

zelo se strinjam

popolnoma se
strinjam

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Dobro poznam vrednote naše UE.
Zadovoljen-a sem s svojim delovnim mestom.
Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast.
Menim, da sem v naši UE del harmonične sredine.
Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.
Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo.
Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a.
Vem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji
poudarek pri oceni moje uspešnosti.
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1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki
vplivajo na moje delo.
O naši UE razmišljam pozitivno.
O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a.
Podatke in informacije si v naši upravni enoti izmenjujemo brez
težav.
Menim, da večina zaposlenih v naši UE svoje delo opravlja
kakovostno.
V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo.
Dobro poznam cilje naše UE.
Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno.
Menim, da sem pomemben-a član-ica naše upravne enote.
Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in
nadgrajevanje mojega znanja.
Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro
opravljati.
S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem.
Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud.
Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro
opravim.
Za sodelavce naredim natanko tisto, kar od mene pričakujejo.
Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene.
S sodelavci si zaupamo.
Na naši UE je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih
zadev.
Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo.
Moje delovne zadolžitve so mi jasne.

2. Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela?
Prosimo ustrezno označite Vaš odgovor.







opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa
opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok
opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno
prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene
drugo (prosimo navedite):
________________________________________________
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3. Pomanjkanje znanja je lahko velik problem pri opravljanju del in nalog. Kako je v
Vašem primeru?
Prosimo ustrezno označite Vaš odgovor.

 menim, da imam dovolj znanja
 primanjkuje mi splošnega znanja




primanjkuje mi ozko strokovno znanje
drugo (prosimo navedite): ___________
_________________________________

4. Prosimo označite svojo stopnjo strinjanja z vsako izmed trditev.
Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju:

NAJMANJ

NAJBOLJ

1

2

3

4

5

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

se strinjam

zelo se strinjam

popolnoma se
strinjam

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je
bil zelo koristen.
Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.
Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.
V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih
uslužbencih upoštevajo.

5. Ali si želite spremembo delovnega mesta?
DA, ker:
NE, ker:

6. Ali ste ponosni, da ste zaposleni v UE /naziv UE/?
DA, ker:
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NE, ker:

7. Kaj bi želeli, da spremenimo v naši upravni enoti (vprašanje se nanaša na
vodenje, delovne procese, odnose, delovne prostore ,) – predlogi:

PROSIMO, DA IZPOLNJENO ANKETO ODDATE NA OZNAČENEM MESTU.
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!

Vir: MNZ (2013)
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Priloga 7: Vprašalnik za zaposlene do leta 2007

V P R A Š A L N I K

1.

Ocenite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tem vprašanju.
Navodilo: za vsako vrstico označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju.
1

2

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

3
se strinjam

4
zelo se strinjam

5
popolnoma se strinjam

1

2

3

4

5

Menim, da sem v naši upravni enoti del harmonične sredine.

1

2

3

4

5

Vsak posameznik v naši upravni enoti prispeva k uspehu enote.

1

2

3

4

5

Moja dolžnost je, pomagati sodelavcem, da lahko dobro opravijo svoje delo.

1

2

3

4

5

S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem.

1

2

3

4

5

Menim, da sem pomemben član naše upravne enote.

1

2

3

4

5

Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati.

1

2

3

4

5

Naša upravna enota zaposluje ljudi, ki so usposobljeni za svoje delo.

1

2

3

4

5

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim.

1

2

3

4

5

Mnogo časa porabim, ko rešujem probleme, ki ne sodijo v mojo pristojnost.

1

2

3

4

5

Pri svojem delu imam vse možnosti, da resnično zadovoljim potrebe strank.

1
2
moral-a.

3

4

5

Zaradi preštevilnih istočasnih zahtev strank včasih ne opravim dela, kot bi

1

2

3

4

5

Ena od težav pri mojem delu je, da sem včasih odvisen-a od dela sodelavcev.

1

2

3

4

5

Predpostavljeni ocenjuje moje delo tudi glede na to, kako sodelujem s strankami.

1

2

3

4

5

Na naši UE posebej stimulirajo prizadevanje za uspešno reševanje postopkov.

1

2

3

4

5

Preobremenjen-a sem z evidencami in papirji, ki otežujejo učinkovitost dela.

1

2

3

4

5

Na naši UE je obseg rešenih zadev pomembnejši od kakovosti izvedbe.

1

2

3

4

5

Jaz in nadrejeni smo istih misli o tem, kako naj bi opravljal-a svoje delo.
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1

2

3

4

5

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi moral-a delati.

1
UE.

2

3

4

5

Občutek imam, da ne razumem vsebine (narave) storitev, ki jih opravljamo na

1

2

3

4

5

Imam vse možnosti, da sledim spremembam, ki vplivajo na moje delo.

1

2

3

4

5

Mislim, da so mi na UE omogočili zadostno strokovno usposabljanje.

1

2

3

4

5

Zadovoljen-a sem s svojim delovnim mestom.

1

2

3

4

5

Sposoben-a sem več, kot se od mene zahteva.

1

2

3

4

5

Pogosto se zavzamem za stranke.

1

2

3

4

5

Organizacija dela na mojem delovnem mestu je primerna.

1

2

3

4

5

Vem, katerim vidikom mojega dela dajejo predpostavljeni največji poudarek pri

oceni moje uspešnosti.

2.

Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela? (Prosimo, da obkrožite ustrezni križec.)
x

opravil(a) bi delo, tudi zunaj delovnega časa, samo da bi bilo končano v roku in kakovostno

x

opravil(a) bi delo, vendar ne v predpisanem roku, saj mora biti opravljeno kakovostno

x

opravil(a) bi delo, saj mora biti opravljeno v roku

x

prosil(a) bi, da kdo drug opravi del dela namesto mene

x

drugo (prosimo, navedite) __________________________________________

3. Pomanjkanje znanja je lahko velik problem pri opravljanju del in nalog. Kako je v Vašem primeru?
(Prosimo, da obkrožite ustrezni križec.)
x

menim, da imam dovolj znanja

x

primanjkuje mi ozko strokovno znanje

x

primanjkuje mi splošnega znanja

x

drugo (navedite) ________________
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4.

Ali si želite spremembe delovnega mesta? (Obkrožite ustrezni križec in napišite razlog za Vašo
odločitev.)
x

5.

Da, ker ___________________________ x

Ne, ker ________________________________

Prosimo, da ocenite vsakega od naštetih motivov pri Vašem delu z oceno od 1
(najmanj) do 5 (največ)?
Če menite, da katera bistvena sestavina ni navedena, jo pripišite in ocenite njen pomen.

6.

___ plača

___ dobri medčloveški odnosi

___ pohvala

___ kariera

___ stopnja zahtevnosti dela

___ (napišite)___________________

Ali ste za svojo učinkovitost in dejansko ustvarjeno novo vrednost primerno plačani? (Prosimo, da
obkrožite ustrezni križec ali pripišete svoje mnenje.)
x
plačilo ustreza moji učinkovitosti
učinkovitost

x

plačilo je enako, ne glede na

x
plačilo je premajhno za opravljeno delo
previsoko

x

glede na opravljeno delo je plačilo

x

7.

drugo (prosimo, navedite) ________________

Ali daje Vaš vodja pri sprejemanju odločitev prednost strokovnosti (zakonitosti) pred subjektivnimi
okoliščinami, na katere se občasno sklicujejo stranke? (Prosimo, da obkrožite ustrezni križec.)
x
nikoli

8.

vedno

x

pogosto

x

občasno

x

redko

x

Z oceno od 5 (najbolj) do 1 (najmanj) razvrstite cilje, ki jih po Vaši presoji v procesu dela na UE
zasleduje načelnik(ca):
___
stroškov

legitimnost
___

___ pravičnost
kakovost storitev
___
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___
obvladovanje
zadovoljevanje potreb uporabnikov

9.

Ali ste ponosni, da ste zaposleni na UE … (naziv)…? (Obkrožite križec in napišite razlog za svojo
odločitev.)
x

Sem ponosen(na), ker

x

Nisem ponosen(na), ker
Vir: MNZ (2013)
Priloga 8: Vprašalnik za stranke

V P R A Š A L N I K

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

nižja

slabše

višja

PRIČAKOVANJA

boljše

DEJANSKO
STANJE

Sestavine kakovosti

1

2

3

4

5

urejenost prostorov, opreme in okolja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dostopnost in razumljivost potrebnih informacij

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

izvajanje storitev v skladu z obljubami

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

reševanje zadeve na enem mestu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve

1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5

zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni se individualno zavzamejo za stranko

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank

1

2

3

4

5

2. Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)? (Ustrezno označite.)


takoj sem bil(a) na vrsti

 do 5 minut

 od 6 do 10 minut



od 11 do 15 minut

 od 16 do 20 minut

 več kot 20 minut

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


vrsta ljudi pred mano



počasnost zaposlenega



zaposlenega ni bilo v pisarni



razgovor zaposlenega s sodelavci ali po
telefonu



_________________________________________________________

drugo (prosimo, navedite):

Prosimo obrnite!

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


v
sprejemni
"informacijah"




pisarni

/

na



na internetu

postopek mi je predstavil referent



iz publikacij upravne enote

nisem iskal(a) informacij



drugo
_____________________
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(navedite):

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

nižja

slabše

višja

PRIČAKOVANJA

Lastnosti zaposlenih

boljše

DEJANSKO STANJE

1

2

3

4

5

urejen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

korekten

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pozoren

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

strokoven

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

prijazen

1

2

3

4

5

6. Vaša mnenja in predlogi:

PROSIMO VAS, DA IZPOLNJENO ANKETO ODDATE NA OZNAČENEM MESTU.
HVALA ZA SODELOVANJE!
Vir: MNZ (2013)
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Priloga 9: Povprečne ocene zadovoljstva zaposlenih in strank v 58 UE v RS
Povprečne ocene v vseh UE
Leto

2007

2008

2009

2010

2012

Pov. ocena strank

4,53

4,6

4,61

4,66

4,8

Pov. ocena zaposleni

3,5

3,6

3,7

3,8

4,1

Vir: MJU (2013)
Priloga 10: Povprečna ocena s pričakovano pri zadovoljstvu zaposlenih v UE Idrija
Primerjava dejanske ocene s pričakovano
Leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Dejansko stanje

3,4

3,43

3,8

3,9

4,0

4,1

3,9

Pričakovano stanje

/

3,23

3,7

3,89

4,0

4

4,2

Vir: na sedežu UE Idrija
Priloga 11: Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih po sklopih od 2007 do 2012
Vidiki zadovoljstva leta 2007
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Odnos do kakovosti

3,8

3,7

Motivacija in zavzetost

3,6

3,6

Osebnostna rast

3,6

3,4

Odnosi

3,9

3,7

Komunikacija z
nadrejenimi

3,6

3,4

Organizacija in pogoji
dela

3,9

3,7

SKUPAJ

3,8

3,6

Povprečje predstavlja povprečno oceno vseh
odgovorov.
Vir: UE Idrija
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Letni pogovor, ocena, napredovanje leta 2007
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je
bil zelo koristen.

3,0

3,3

Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.

3,5

3,6

Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.

3,6

3,5

V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih
uslužbencih upoštevajo.

3,8

3,5

Leto 2007

Povprečna ocena strinjanja (1=sploh se ne strinjam,2=se ne strinjam,3=se strinjam,4=se zelo
strinjam,5=se popolnoma strinjam).
Vir: UE Idrija
Vidiki zadovoljstva leta 2008
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Odnos do kakovosti

4,0

4,2

Motivacija in zavzetost

3,9

4,2

Osebnostna rast

4,0

3,9

Odnosi

4,0

4,2

Komunikacija z nadrejenimi

3,9

4,0

Organizacija in pogoji dela

4,1

4,2

SKUPAJ

4,0

4,1

Povprečje predstavlja povprečno oceno vseh odgovorov.
Vir: UE Idrija
Letni pogovor, ocena, napredovanje leta 2008
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je
bil zelo koristen.

3,1

3,3

Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.

3,4

3,6

Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.

3,4

3,5

V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih
uslužbencih upoštevajo.

3,6

3,5

Leto 2008
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Povprečna ocena strinjanja (1=sploh se ne strinjam,2=se ne strinjam,3=se strinjam,4=se zelo
strinjam,5=se popolnoma strinjam).
Vir: UE Idrija
Vidiki zadovoljstva leta 2009
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Odnos do kakovosti

4,1

3,8

Motivacija in zavzetost

3,9

3,7

Osebnostna rast

4,1

3,5

Odnosi

4,0

3,8

Komunikacija z nadrejenimi

3,7

3,6

Organizacija in pogoji dela

4,0

3,8

SKUPAJ

4,0

3,7

Povprečje predstavlja povprečno oceno vseh odgovorov.
Vir: UE Idrija
Letni pogovor, ocena, napredovanje leta 2009
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je bil
zelo koristen.

3,1

3,4

Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.

3,5

3,7

Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.

3,4

3,6

V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih uslužbencih
upoštevajo.

3,9

3,6

Povprečna ocena strinjanja (1=sploh se ne strinjam,2=se ne strinjam,3=se strinjam,4=se zelo
strinjam,5=se popolnoma strinjam).

Vir: UE Idrija
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Vidiki zadovoljstva leta 2010
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Odnos do kakovosti

4,3

3,9

Motivacija in zavzetost

4,0

3,8

Osebnostna rast

4,1

3,6

Odnosi

4,2

3,9

Komunikacija z nadrejenimi

3,9

3,6

Organizacija in pogoji dela

4,1

3,9

SKUPAJ

4,1

3,8

Povprečje predstavlja povprečno oceno vseh odgovorov.

Vir: UE Idrija
Letni pogovor, ocena, napredovanje leta 2010
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je bil
zelo koristen.

3,4

3,5

Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.

3,7

3,9

Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.

3,8

3,7

V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih uslužbencih
upoštevajo.

4,0

3,7

Povprečna ocena strinjanja (1=sploh se ne strinjam,2=se ne strinjam,3=se strinjam,4=se zelo
strinjam,5=se popolnoma strinjam).

Vir: UE Idrija
Vidiki zadovoljstva leta 2012
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Odnos do kakovosti

4,0

4,2

Motivacija in zavzetost

3,9

4,2

Osebnostna rast

4,0

3,9

Odnosi

4,0

4,2

Komunikacija z nadrejenimi

3,9

4,0

Organizacija in pogoji dela

4,1

4,2

SKUPAJ

4,0

4,1

Povprečje predstavlja povprečno oceno vseh odgovorov.
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Vir: UE Idrija
Letni pogovor, ocena, napredovanje leta 2012
UE Idrija

UE v RS

Povprečje

Povprečje

Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je
bil zelo koristen.

3,5

3,8

Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko
spoštujeva.

3,9

4,1

Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel-a.

4,0

4,3

V naši UE se določila o napredovanju po Zakonu o javnih
uslužbencih upoštevajo.

4,0

4,2

Povprečna ocena strinjanja (1=sploh se ne strinjam, 2=se ne strinjam, 3=se strinjam, 4=se zelo
strinjam, 5=se popolnoma strinjam).
Vir: UE Idrija
Priloga 12: Izdatki v UE Idrija od 2005-2012
Izdatki v UE Idrija
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Plače

596.217

613.305

627.602

678.668

688.394

671.127

628.985

632.179

Materialni
stroški

94.175

96.405

93.400

90.757

92.298

84.822

77.881

76.631

Investicije

7.241

6.991

6.966

6.998

3.739

5.585

6.191

1.392

SKUPAJ

697.633

716.701

727.968

776.423

784.431

761.534

713.057

710.202

Vir: Poročilo UE Idrija (2009 in 2012 OBR 9/01-13/47)
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