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POVZETEK

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) podrobno opredeljuje, kdo je javni uslužbenec in kaj je
javna uprava. Zadnji podatki kažejo, da je javnih uslužbencev v Sloveniji nekaj več kot
161.000, od tega jih je dobrih 4.800 na področju lokalne samouprave (podatek velja za
julij 2012). Dejstvo je, da je to število relativno visoko za našo državo ter, da je zelo
pomembno ali javni uslužbenci dobro opravljajo svoje delo.
Beseda birokracija ima v splošnem dokaj negativen pomen, saj najprej pomislimo na
dolge postopke za pridobitev želenih storitev. Krivec za tako dolge postopke naj bi bili v
večji meri prav javni uslužbenci, »češ da cel dan ne naredijo nič.« Da bi dokazali, da temu
ni tako moramo poskrbeti, da bodo javni uslužbenci kvalitetno in hitro opravljali svoje
delo.
Prav iz tega razloga lahko domnevamo, da javno mnenje o javnih uslužbencih v
današnjem času ni več tako, kot je bilo recimo pred dvajsetimi ali tridesetimi leti,
spremenilo se je bolj na negativno, kot na pozitivno. Potrebno je ugotoviti, kaj povzroča
tako negativen pogled na javne uslužbence in na javno upravo ter ga izboljšati.
Lokalna samouprava je temeljni kamen vsake demokracije. Delovala naj bi na način, ki
zagotavlja obvladovanje problemov na določenem ozemlju, ustvarja dobre pogoje za
življenje in delo ljudi, ter jim omogoča kvalitetno oskrbo z ustreznimi javnimi dobrinami. V
slovenskih občinah naj bi občanom najbolj prijazno in učinkovito delovanje zagotavljali
prav javni uslužbenci. Ti so zadolženi, tako za izvajanje državnih in lokalnih predpisov,
hkrati pa so tudi posredniki med občani in njihovo občino.
Vsi vemo, da se učimo celo življenje in resnično drži dejstvo, kar so nam govorili že dedki
in babice, da nam znanja nihče ne more vzeti. Odrasli se praktično, ko pridobijo izobrazbo
in redno zaposlitev zavestno ne učijo več razen, če za to nimajo tehtnega razloga oziroma
nekega cilja. Pri tem je zelo pomembno, da se na delovnem mestu dodatno izobražujejo
in usposabljajo, saj je to skoraj nujno pri tako hitrih spremembah zakonodaje,
informacijske tehnologije itd. S tem pa osvežujejo oziroma nadgrajujejo svoje znanje,
izboljšujejo svoje delo ter imajo možnost napredovanja in ne nazadnje tudi lahko
izboljšajo splošno javno mnenje.
Ključne besede: javni uslužbenci, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), lokalna
samouprava, izobraževanje, usposabljanje.
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SUMMARY

CIVIL SERVANTS WITH EMPHASIS ON LOKAL SELF GOVERNMENT,
PROBLEM EDUCATION AND TRAINIG FOR CIVIL SERVANTS

Civil servants act defines in detail the role of a civil servant and it's full authority. There
are according to the latest survey (conducted in July 2012) around 161.000 civil servants
in Slovenia, 4.800 of them are employed in Local Self-Government. Such a large body of
civil servants immediately poses a question of a justifiable need for it as well as it's
efficiency.
Term such as bureaucracy, bureaucratic, etc. has for the vast majority a negative feel to
it, representing complicated and time consuming administrative processes of achieving
certain rights or services. Public servants are often thought to be ineffective. Such
misconceptions can only be repaired by taking care of efficient and quality services,
performed by qualified civil servants.
The overall perception of the public services in the last twenty years seemed to have
changed, not for the better, but for the worse, leaving matters open for not only
speculation but much needed preventive measures.
Local Self- Government, which is considered to be the foundation of democracy, is
expected to manage the problems on communal level and securing quality living
conditions for it's occupants, also by offering quality public services. Municipalities and
their civil servants have a main role in such support, acting out their authority, given to
them by the state laws and municipal decrees, being a mediator between the municipality
and their occupants.
Knowledge is one of our greatest assets. Adults have a different approach to learning,
based on professional and personal needs and interests. Civil servants too have to
upgrade their knowledge due to constant changes regarding legislation, information
technology, etc. Lifelong learning is the premiss our society is based on and the civil
sector follows this premiss in hope of insuring high quality service.
Key words: civil servants, Civil servants act (ZJU), Local Self- Government, education, to
qualify.
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1 UVOD

Ko govorimo o zaposlenih v javni upravi, najpogosteje uporabimo splošni izraz javni
uslužbenci ali birokrati. Slednji imajo negativni prizvok, saj birokracijo povezujemo z
dolgimi postopki, zapleteno zakonodajo in zaposlenimi, ki naj svojega dela ne bi opravljali
dobro. Domnevamo lahko, da iz tega sledi tudi bolj ali manj negativno mnenje o javni
upravi ter posredno tudi o javnih uslužbencih.
To domnevo potrdi tudi primer iz nemškega kraja Menden, kjer je javni uslužbenec star
65 let, zadnji delovni dan pred upokojitvijo vsem svojim 500 sodelavcem poslal
elektronsko sporočilo v katerem je zapisal, da je bil zadnjih 14 let samo fizično prisoten na
delovnem mestu, naredil pa dejansko ni nič. Pohvalil se je tudi z zneskom, ki ga je v teh
letih zaslužil (745.000 EUR). Tako priznanje je neprijetno za Nemčijo, saj so prav tako kot
v Sloveniji razpisali varčevalne ukrepe v javnem sektorju. (WATERFIELD, 2012)
Eden izmed korakov pri izboljšanju javne uprave, pa so javni uslužbenci. Na tem področju
je zagotovo najbolj pomemben korekten in strokoven pristop javnega uslužbenca do
stranke. Pomembno je, da je ustrezno izobražen, da dobro pozna svoje delo, ga opravlja
strokovno in zakonito ter izpopolnjuje svoje znanje.
Poleg tega, da država spodbuja JU k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju, si tudi
sami gradijo kariero in si želijo napredovati v višje nazive in višje plačne razrede.
Prav s tem razlogom je v Zakonu o javnih uslužbencih 13. in 14. poglavje (od 101. člena
do 110. člena) namenjeno prav usposabljanju in izobraževanju. S tem je država naredila
prvi korak pri zavedanju pomena znanja za učinkovito in zakonito delo uprave.
Znanje, ki ga pridobimo na fakulteti hitro zastara in potrebno je stalno nadgrajevanje oz.
dopolnjevanje. Pomembno je, da se s podelitvijo diplome učenje ne konča, temveč z njim
nadaljuje. Danes se zakonodaja zelo hitro spreminja, prav tako tudi tehnologija in
pomembno je, da je javni uslužbenec dobro seznanjen z vsemi spremembami.
Na področju približevanja upravnih storitev za državljane se je v zadnjih letih veliko
spremenilo. Ena najpomembnejših sta zagotovo portal e-uprava, in e-VEM, kjer lahko
državljani, podjetja in podjetniki, preko spleta opravijo določene upravne storitve. Poleg
e- uprave, so pomembni tudi različni registri, v katere imajo državljani vpogled na podlagi
digitalnega potrdila. Takšni registri so sodni register, zemljiška knjiga, AJPES, eRKG, CRP
itd. S tem je država v veliki meri upravne postopke približala državljanom, saj je internet
postal že del vsakdana. Po podatkih na spletni strani e-uprava je na voljo 844 različnih
elektronskih vlog. Pozitivna stran tega portala je tudi v tem, da lahko državljani zastavijo
morebitna vprašanja, ki se nanašajo na področje upravnih storitev, bodisi s področja
pristojnosti upravnih enot, ministrstev in tako dalje.
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Tudi na področju lokalne samouprave obstaja več aplikativnih storitev. Slovenske občine
pa najpogosteje uporabljajo geografski informacijski sistem PISO ali iObčina. Zaradi
uvedbe tovrstnih portalov oziroma sistemov je potrebno tudi primerno izobraževanje
javnih uslužbencev. Takšna približevanja upravnih storitev državljanom lahko izboljšajo
javno mnenje o javnih uslužbencih in o javni upravi nasploh.
Temeljni cilj diplomske naloge je preučiti delo javnih uslužbencev, predvsem na področju
lokalne samouprave, ter ugotoviti ali dodatno izobraževanje in usposabljanje javnih
uslužbencev v lokalni samoupravi prispeva k bolj učinkovitejšemu delu, enako velja za
področja, kjer so ta usposabljanja in izobraževanja najbolj potrebna (okolje in prostor,
finance, kadrovski oddelek).
Poleg te temeljne naloge, sem poskušala odgovoriti tudi na vprašanja kot so npr. Je
država poskrbela, da so zaposleni dovolj motivirani za dodatno izobraževanje ali ne? Kako
država poskuša s pravnimi sredstvi izboljšati delovanje javnih uslužbencev oziroma javne
uprave na sploh in s tem izboljšati tudi splošno javno mnenje.
Hipoteza 1: Več kot samo izobraževanje in usposabljanje pomenijo izkušnje in delovna
doba, ki si jih pridobi javni uslužbenec pri opravljanju svojega dela.
Hipoteza 2: Najbolj učinkovito lahko država izboljša javno mnenje o javnih uslužbencih s
tem, da jih dodatno usposablja in izobražuje. Na podlagi tega dejstva pa se poveča
učinkovitost dela JU.
Hipoteza 3: Največ potreb po usposabljanju in izobraževanju JU v lokalni samoupravi se
pojavi na področju okolja in prostora.
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila različne znanstvene metode raziskovanja.
Sprva sem z metodo zbiranja različnih virov ( zakoni, uredbe, predpisi, različne knjige,
internetni viri, članki…) pridobila osnovno podlago. Nato sem sestavila anketni vprašalnik,
ki sem ga razposlala po slovenskih občinah (po elektronski pošti). S tem sem pridobila
bistvene podatke za mojo raziskavo, ter kasneje tudi analizirala in prikazala v obliki
grafikonov ter ustrezno komentirala.
Prvo poglavje je namenjeno uvodu, v katerem sem na kratko opisala kakšen je cilj
diplomske naloge, kakšne metode dela sem uporabila pri izdelavi, ter kratek opis vseh
poglavij.
V drugem poglavju sem opredelila vse najbolj pomembne pojme, ki so bistvenega
pomena v diplomski nalogi.
Tretje poglavje je namenjeno podrobnejši razčlenitvi javnih uslužbencev. Opredelila sem
pojem javnega uslužbenca, opisala postopek zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi,
klasifikacija JU, usposabljanje za imenovanje v naziv, napredovanje JU, ter plačni sistem.
Lokalna samouprava zajema četrto poglavje, v katerem je podrobneje razčlenjen sam
pojem lokalne samouprave, seznam občin v Sloveniji in zemljevid, ki prikazuje občine.
2

Opisani so organi občine in njihove osnovne naloge, ter občinska uprava in premoženje in
financiranje občine.
Peto poglavje pa se nanaša na izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev. Najprej
sem opredelila osnovne pojme: izobraževanje usposabljanje, učenje, izpopolnjevanje.
Nato sem razložila katere vrste izobraževanj poznamo ter kakšne oblike izobraževanj
poznamo. Naštela in opisala sem tudi nekatere zakonske določbe na temo izobraževanja
iz zakona o javnih uslužbencih. Na kratko sem predstavila tudi delovanje upravne
akademije, ter strategijo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja JU za leta 20102015. Na koncu pa še nekaj besed o izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev na
Švedskem in Finskem.
V šestem poglavju sem analizirala anketni vprašalnik in z grafikoni prikazala rezultate, jih
ustrezno komentirala ter podala sklepne ugotovitve.
V zaključku, ki je zadnje sedmo poglavje, pa sem potrdila oziroma ovrgla hipoteze, ki sem
jih postavila v uvodu, ter napisala ugotovitve, do katerih sem prišla s pisanjem oziroma
raziskovanjem diplomske naloge.
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2 OPREDELITEV POJMOV

2.1 DRŽAVNA UPRAVA
Haček pravi, da državno upravo v ožjem smislu lahko opredelimo kot del javne uprave. V
organizacijskem smislu državno upravo lahko razumemo kot sistem organov, ki opravljajo
funkcije upravne dejavnosti. (2005a, str. 29)
»Državna uprava ima dve glavni funkciji in sicer izvrševanje zakonov, državnega
proračuna ter pripravo strokovnih podlag za politično odločanje nosilcev zakonodaje in
izvršilne oblasti.« (Rakovčevič in Bekš v Haček 2005b, str. 30-31).
Državno upravo sestavljajo vlada RS in predsednik vlade, ministrstva in direktorati ter
organi v sestavi, vladne službe in upravne enote.

2.2 JAVNA UPRAVA
Pojem javna uprava bi zelo težko definirali v samo enem stavku, saj gre za zelo širok
pojem. V slovenski in tuji literaturi najdemo ogromno različnih opredelitev.
Razlaga, ki najbolj povzame vse opredelitve različnih avtorjev in je obenem tudi najbolj
smiselna je ta, »da je javna uprava sistem, ki opravlja naloge javnega pomena in
zagotavlja javne dobrine, ki so za obstoj družbe nujno potrebne, do njih pa ni mogoče
priti z delom posameznikov, temveč le s pomočjo državnih organizacij in organizacij, ki se
vsaj deloma naslanjajo na državo« (Haček, 2001a, str. 29).
»Osrednji pojem vede o javni upravi je javni interes, njegovo pojmovanje in nastajanje pa
je izhodiščnega pomena za celotno strukturo in pojmovanje javne uprave. Javni interes
lahko postane realnost šele takrat, ko člani družbe sodelujejo pri njegovem ugotavljanju in
zadovoljevanju, to pa mora biti primarna dejavnost države, saj bi bili lahko v nasprotnem
primeru ogroženi interesi drugih članov družbe.« (Haček, Bačilja, 2007a, str. 29)
»Javno upravljanje je upravljanje v javnih zadevah, javna uprava pa je uprava v javnih
zadevah. Proces javnega upravljanja poteka v organizacijah, ki jih imenujemo
javnopravne skupnosti, najširša taka skupnost je država. Javno upravljanje je torej
upravljanje, ki poteka v javnopravnih skupnostih. Le te pa delujejo zaradi zadovoljevanja
javnih potreb. Namen države pa je zadovoljevanje potreb celotne družbene skupnosti, ki
je organizirana v državi« ( Vlaj in dr. 2006a, str. 52-53).
Javno upravo sestavlja sistem organov, ki so pooblaščeni, da odločajo o javnih zadevah.
Sistem javne uprave je po mnenju Hačka sestavljen iz štirih področij:
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−

−
−

−

»Državna uprava je osrednji teritorialni upravni sistem in instrument države za
izvajanje njenih predvsem oblastnih funkcij, s katerimi na pravni način ureja
odnose v družbi
Lokalna samouprava je način upravljanja o družbenih zadevah, ki neposredno
temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni teritorialni upravni sistem
Javne službe so tiste dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki
so nujno potrebne za delovanje družbenega sistema, ki pa jih iz najrazličnejših
razlogov ni mogoče ustrezno zagotoviti s sistemom tržne menjave
Javni sektor temelji na kriteriju lastništva države, zato sem sodi vse, kar je v
državni lasti, ne glede na to, na katerem področju se nahaja.«
(2001b, str. 29)
Tabela 1: Podrobnejša sestava javne uprave:

JAVNA UPRAVA
Predsednik Republike
Državni zbor
Državni svet

ZAKONODAJNA
OBLAST

Sodišča
Državno tožilstvo
Državno pravobranilstvo
Odvetništvo
Notariat

PRAVOSODJE

Ustavno sodišče
Računsko sodišče
Banka Slovenije
Varuh človekovih pravic
Državna revizijska komisija
Pooblaščenec
Državna volilna komisija
Agencija za energijo
Agencija za javnopravne evidence in storitve
Agencija za radioaktivne odpadke
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Javna agencija za železniški promet
LOKALNA
SAMOUPRAVA

Lokalna samouprava
DRŽAVNA UPRAVA
Vlada RS in Predsednik Vlade RS
Ministrstva in direktorati ter organi v sestavi
Vladne službe
Upravne enote

IZVRŠILNA
OBLAST

Vir: lasten (povzeto po http://e-uprava.gov.si/e-uprava/javni.euprava)
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2.3 UPRAVLJANJE
Bučar pravi, da odločanje o obstoju potreb in o načinu, kako in s kakšnimi sredstvi tem
potrebam zadostiti imenujemo upravljanje. Nanaša se na ravnanje drugih ljudi, kar
pomeni, da poskušamo preko ravnanja drugih ljudi doseči želene spremembe v zunanjem
svetu. Če pa želimo posegati v zunanji svet preko ravnanja drugih ljudi, pa moramo
njihovo voljo podrediti svoji. Zato potrebujemo posebno družbeno moč, sposobnost
postaviti druge v takšno odvisnost od nas, da bodo sledili naši volji.
(Bučar, 1981, str. 57)
Po Hačku je upravljanje kot družbeni pojav je vedno odločanje o tem, kako naj delajo
oziroma ravnajo drugi ljudje. Vsako upravljanje je obenem tudi odločanje za izvrševanje
odločitev drugih. Gre za proces v obratni smeri , vsakdo, ki upravlja izvršuje odločitve
tistega, ki ga je pooblastil za odločanje. Proces se konča pri tistem, ki ima do upravljanja
izvirne pravice. Lahko rečemo, da je upravljanje izvrševanje odločitev nadrejenega.
(2001b, str. 18)
Pečarič pa pojem upravljanje deli na dve osnovni sestavini in sicer na element določanja
smeri za dosego nekega cilja, saj je upravljanje vedno povezano v zvezi z določenim
ciljem, ter element izvrševanja dejanj za doseganje osebnih ali družbenih ciljev.
(Pečarič 2011a, str. 39-40).

2.4 ORGANIZACIJA
»Beseda organizacija izvira iz besede »organon«, ki pomeni orodje. Organizacija je oblika
skupnega človeškega dela, ki temelji na stalnem procesu delitve dela in njenem
povezovanju v smiselno celoto. Tako se vsaka dejavnost opravlja z določenim namenom
in vključuje eno ali več oseb. Dejavnost, ki vključuje zavestno sodelovanje dveh ali več
oseb lahko smatramo za organizirano dejavnost. Organizacija je tako skupina ljudi, ki
delujejo skupaj, da bi dosegli določen skupni cilj.« (Vlaj, 2006a, str. 10)
Pri sleherni organizaciji gre za vprašanje kako naj ravnajo ljudje in kako jih navesti, da
bodo ravnali na prav določen način, da bi dosegli določen smoter. »Nauk o organizaciji je
tedaj nauk o ravnanju ljudi pri zasledovanju določenega smotra.« (Bučar v Vlaj 2006b, str.
11)
Pečarič meni, da je pojem organizacije neločljivo povezan s teorijo javne uprave, saj brez
upoštevanja elementa organizacije ne moremo celostno govoriti o upravljanju in javni
upravi.« (2011b, str. 91)
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3 JAVNI USLUŽBENCI

3.1 OPREDELITEV POJMA JAVNI USLUŽBENEC
»Temeljni element vsake organizacije je človek oziroma delovno mesto, kar velja tudi v
organizacijah javne uprave. Osebe, ki opravljajo službo v javni upravi imenujemo javni
uslužbenci. Najsplošnejša definicija opredeljuje javnega uslužbenca, kot tistega, ki kot
svoj poklic opravlja izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, ki se seveda razlikuje
od opravljanja političnih nalog.« (Haček, 2006a, str. 41)
Po 1. členu zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3) je javni uslužbenec posameznik, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Izjema so funkcionarji v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, ki pa niso javni uslužbenci.
Po tem zakonu javni sektor sestavljajo:
−
−
−

Državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
Javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
Druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.

»Javni uslužbenci praviloma delujejo znotraj sistema javnih uslužbencev. Sistem javnih
uslužbencev bi lahko najenostavneje definirali kot poseben upravni sistem znotraj okvira
javne uprave, v okviru katerega delujejo javni uslužbenci.« (Haček, 2006b, str. 43)
Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge in zahtevnejša spremljajoča dela, ki
zahtevajo poznavanje javnih nalog organa so uradniki. Javne uslužbence, ki v organih
opravljajo druga spremljajoča dela, pa imenujemo strokovno tehnični javni uslužbenci.
(Brejc, 2002, str. 34).
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Slika 1: Javni uslužbenci

Vir: Brejc (2002, str. 34)

»Javni uslužbenci so zaposleni pri osebah javnega prava, opravljajo javne funkcije,
njihove plače in druge pravice se financirajo iz javnih sredstev.« (Virant, 2009, str. 191)
Druga pomembna opredelitev je, da javni uslužbenci služijo ljudem, ter da morajo
zagotoviti uravnoteženo izvajanje ustave in zakonov. (Otto, 2007, str. 2)
Svet Evrope pravi, da prava in delujoča demokracija zahteva medsebojno zaupanje
državljanov in tistih, ki jim služijo kot izvoljeni ali imenovani javni uslužbenci. Ti morajo
delovati v skladu z načeli objektivnosti, integritete, odgovornosti, odprtosti in poštenosti,
upoštevanja javnih interesov in spoštovanja etičnih standardov za javno življenje.
Delati z ljudmi je bistvena lastnost javnih uslužbencev, saj brez njih ne morejo delovati.
(Sagadin, 2006, str. 84)
Javne uslužbence v Evropski uniji vodi pet načel javne uprave in sicer:
−

−

Predanost Evropski uniji in njenim državljanom, ki pravi, da se morajo JU zavedati
da institucije Unije obstajajo zato, da služijo njenim interesom in interesom njenih
državljanov.
Integriteta pravi, da mora JU voditi čut za spodobnost in v vsakem trenutku
morajo ravnati tako, da bi zadovoljili najstrožji javni nadzor. Ne smejo priti v
položaj v katerem bi njihove finančne ali druge obveznosti lahko vplivale na
opravljanje njihovih nalog, tudi prek prejemanja pravil. Prav tako se morajo
izogibati navzkrižju interesov ter preprečiti nastanek tovrstnega navzkrižja.
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−

−

−

Objektivnost, pravi da morajo biti JU nepristranski in odprti, voditi jih morajo
dokazi in pripravljeni morajo biti poslušati različna stališča. Pripravljeni morajo biti
priznati svoje napake in jih popraviti. Javni uslužbenci ne smejo diskriminirati ali
dovoliti, da bi okoliščina, da jim je katera oseba všeč oz. ni všeč vplivala na
njihovo strokovno ravnanje.
Spoštovanje drugih, govori o tem, da se morajo JU spoštljivo obnašati med seboj
in do državljanov. Biti morajo vljudni, pripravljeni pomagati, ukrepati pravočasno
in biti pripravljeni sodelovati. Resnično si morajo prizadevati, da razumejo kaj
govorijo drugi in se jasno izražati v preprostem jeziku.
Preglednost, pravi, da morajo JU biti pripravljeni razložiti svoje ravnanje in navesti
razloge zanj. Voditi morajo ustrezne evidence ter sprejemati javni nadzor nad
svojim ravnanjem, vključno z nadzorom nad svojim izpopolnjevanjem teh načel
javne uprave.

3.2 POSTOPEK ZAPOSLITVE JAVNEGA USLUŽBENCA
V zakonu o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) je osmo poglavje namenjeno sklenitvi
delovnega razmerja.
Delovno razmerje sklene javni uslužbenec (v nadaljevanju JU) s pogodbo o zaposlitvi.
Za sestavine pogodbe o zaposlitvi se ne uporabljajo določbe splošnih predpisov o delovnih
razmerjih, pač pa ZJU.
54. člen ZJU določa, da javni uslužbenec sklene delovno razmerje za nedoločen čas, razen
v primerih, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki ureja delovna razmerja JU v
organih na določenem področju.
V 56. Členu ZJU je določeno, da o zaposlitvah odloča predstojnik. Odločitev se sprejme če
so izpolnjeni ti pogoji:
−

trajno ali začasno se poveča obseg dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim
številom javnih uslužbencev ali pa se ob nespremenjenem obsegu dela izprazni
delovno mesto,

−

za zaposlitev ima organ zagotovljena finančna sredstva,

−

delovno mesto mora biti določeno v sistemizaciji, razen v primerih, ko se sklene
delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne
oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja,

−

delovno mesto mora biti prosto oziroma so podane okoliščine iz katerih izhaja da
bo delovno mesto prosto in

−

nova zaposlitev mora biti v skladu s kadrovskim načrtom. (56. Člen ZJU)

V 58. členu ZJU je določeno, da se javni natečaj za organe državne uprave objavi na
spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, drugi državni organi in lokalne skupnosti
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pa objavijo javni natečaj na svojih spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v
uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu.
Določen je tudi rok za vlaganje prijav na javni natečaj in sicer ne sme biti krajši od osmih
dni od dneva objave javnega natečaja.
Po preteku roka za prijavo na javni natečaj se izvede izbirni postopek, v katerem se
presoja usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu.
S kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, izbirnega postopka ni potrebno opraviti.
Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo.
Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil
kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.
(61. člen ZJU).
V izbirnem postopku se izbere kandidat, ki se je izkazal kot najbolj strokovno usposobljen
za razpisano uradniško delovno mesto. »Če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih
izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto , se lahko
javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.« (62. člen ZJU)
Vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku se vroči sklep o izbiri oziroma ne
izbiri. Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku po izdaji sklepa iz prejšnjega
stavka, lahko pod nadzorom uradne osebe vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani
kandidat navedel v prijavni na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih
pogojev. ( 63. člen ZJU).
Najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe o izbiri, se izbranega kandidata imenuje
v naziv in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o
zaposlitvi. V primeru, da pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika ni
sklenjena v roku 30 dni od imenovanja v naziv, oseba oziroma organ, ki je izdal odločbo o
imenovanju v naziv, to odločbo odpravi. (66. člen ZJU).
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za določen čas, če so za to zagotovljena
finančna sredstva in sicer v primerih, ko gre za delovna mesta, ki so vezana na osebno
zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu), za nadomeščanje začasno odsotnega
javnega uslužbenca (bolniška odsotnost, porodniška odsotnost itd.), za strokovna dela, ki
se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ali za izvrševanje javnih nalog v
primeru povečanega obsega dela, ki traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z
obstoječim številom JU, za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega
in praktičnega usposabljanja, za položaj generalnega direktorja, sekretarja, predstojnika
organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote, direktorja občinske
uprave, v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki lahko
vpliva na zmanjšanje potrebnega števila JU. (68. člen ZJU)
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3.3 ODPOVED POGODBE
74. člen ZJU določa, da se pogodba o zaposlitvi se razveljavi, če JU ne izpolnjuje pogojev
za delovno mesto, za katero je bila pogodba sklenjena, ali če pred sklenitvijo pogodbe ni
bil izveden predpisan postopek javnega natečaja, čeprav bi moral biti izveden. Pogodba se
razveljavi s sklepom. Pod enakimi pogoji se razveljavi tudi odločba o imenovanju v naziv.
»Javnemu uslužbencu preneha delovno razmerje iz razlogov, ki jih določa splošno delovno
pravo (Zakon o delovnih razmerjih, ZDR):
−
−
−
−
−

po pisnem sporazumu z delodajalcem;
če pisno izjavi, da želi da mu preneha delovno razmerje (odpoved) v tem primeru
delovno razmerje preneha po izteku odpovednega roka;
če je bil neupravičeno odsoten z dela pet delovnih dni zapored;
če je dal ob sklenitvi delovnega razmerja neresnične podatke;
če mu je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja itd.«
(Virant, 2004a, str. 211)

3.4 KLASIFIKACIJA
JAVNIH
POLOŽAJI, NAZIVI)

USLUŽBENCEV

(DELOVNA

MESTA,

Po besedah Viranta je klasifikacija oziroma razvrščanje javnih uslužbencev posebnost, ki
razlikuje pravo JU od splošnega delovnega prava. Bistvo razvrščanja je v zagotavljanju
organizacijske preglednosti , ki omogoča načrtovanje in nadzor nad zaposlovanjem v javni
upravi. Klasifikacija tudi omogoča vzpostaviti sistem napredovanja in plačilni sistem.
(2004b, str. 197)
Tak sistem lahko temelji na klasifikaciji delovnih mest, glede na stopnjo izobrazbe
uslužbencev, glede na delovno dobo ali glede na druge okoliščine, ki so vezane na
uslužbenca in ne na delo, ki ga opravlja. Položaj uslužbenca je v sistemu klasifikacije
odvisen od delovnega mesta, ki ga opravlja. (Virant, 2004c, st. 197)
»Zakonodaja ločuje med pojmoma javni uslužbenec in uradnik. Javni uslužbenec opravlja
javne naloge v imenu osebe v javnem sektorju, in sicer tovrstne naloge, ki sodijo v
delovno področje osebe v javnem sektorju, kot ga določajo predpisi.
Uradnik je javni uslužbenec, ki v upravnih organih opravlja javne naloge, za katere je
organ oziroma organizacija ustanovljena. V razmerju do uporabnikov javnih storitev je
predstavnik izvajanja javnih nalog osebe v javnem sektorju. Javni uslužbenci, ki v organih
opravljajo druga spremljajoča dela, so strokovno-tehnični javni uslužbenci.« (Haček,
Bačilja, 2007b, str. 101)
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Tabela 2: Nazivi

NAZIVI
KARIERNI RAZRED
1
višji sekretar
sekretar
podsekretar
2
višji svetovalec I
višji svetovalec II
višji svetovalec III
3
svetovalec I
svetovalec II
svetovalec III
4
višji referent I
višji referent II
višji referent III
5
referent I
referent II
referent III
referent IV
Vir: lasten, povzeto po 85. Členu ZJU

Pogoji za imenovanje v naziv:
−
−
−

najmanj predpisana izobrazba;
strokovni izpit;
znanje uradnega jezika;

Kot pogoj se lahko določijo tudi delovne izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom. (87.
člen ZJU)

3.5 USPOSABLJANJE ZA IMENOVANJE V NAZIV
V skladu s 102. členom ZJU ima javni uslužbenec pravico in dolžnost usposabljati se na
delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem programu in po
napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem mestu, ki se
izvaja v skladu z določenim programom, bremenijo delodajalca.
Leta 2008 je prišlo do sprememb zakona o javnih uslužbencih. Področju usposabljanja in
strokovnih izpitov je bilo namenjeno XXII poglavje, ki je določalo obveznost javnih
uslužbencev, da za imenovanje v naziv opravijo strokovni izpit. Za nazive, za katere je
predpisana univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, je bil obvezen državni izpit iz
javne uprave, za druge nazive pa strokovni upravni izpit.
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Namesto te obveze je nastala nova in sicer gre za obvezno usposabljanje za imenovanje v
naziv. Po imenovanju v naziv mora javni uslužbenec, najpozneje v enem letu od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik.
Usposabljanje, izvaja upravna akademija z nalogami organizacije usposabljanja in izvedbe
z zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim pravilnikom.
81. člen Zakona o javnih uslužbencih zavezuje vse javne uslužbence, ki so bili imenovani
na položaje iz drugega odstavka 82. člena, da si v 15 mesecih od dneva imenovanja na
položaj pridobijo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
Program usposabljanja za najvišje vodilne javne uslužbence predpiše minister za javno
upravo.(MPJU, 2012)

3.6 NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Slovenska zakonodaja predvideva, da lahko JU napreduje vsaka 3 leta za en do dva
plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Pristojni organ najmanj enkrat letno
preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje. Pogoj za napredovanje je delovna
uspešnost, ki se ocenjuje glede na rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost
in zanesljivost pri opravljanju dela, kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter druge
sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. (16-17 členi ZSPJS)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je bil objavljen 30. maja letos v uradnem
listu, določa nekaj sprememb pri napredovanju javnih uslužbencev. 162. člen ZUJF pravi,
da ne glede na 16. In 17. člen ZSPJS javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo
pogoje za napredovanje v letu 2013, v tem letu ne napredujejo v višji plačni razred in ne
napredujejo v višji naziv. Tisti JU in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni
razred, pridobijo pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1. junijem 2013.

3.7 PLAČNI SISTEM
»Plačilni sistem mora biti takšen, da zagotavlja javnemu uslužbencu ekonomsko podlago
za življenje. Le takšna plača lahko zagotavlja uslužbenčevo lojalnost in nepodkupljivost,
hkrati pa motivira sposobnejše ljudi, da se zaposlijo v javni upravi.« (Virant, 2004d, str.
206, 207)
»Plačni sistem mora biti racionalno oblikovan, mora biti del kadrovske politike, zadovoljiti
mora posebne zahteve, biti dovolj fleksibilen za uresničitev sprememb, privlačiti ustrezen
kader, postaviti relativne plačilne nivoje dovolj visoko, da uslužbenci na zapuščajo uprave,
motivirati uslužbence za dosego individualnih in skupnih rezultatov, biti sprejemljiv za
uslužbence, kar pomeni vzpostaviti jasne in dobro zasnovane odnose med uslužbenci in
zagotavljati primerno plačilo, zasledovati vse te cilje znotraj minimalnih in sprejemljivih
stroškov.« (Seglow v Ferfila in dr., 2002, str. 282).
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Plačni sistem v javnem sektorju je v Sloveniji urejen z zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), ter s kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS).
V prvem in drugem odstavku 5. člena ZSPJS je določeno, da je plača sestavljena iz
osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, ter da se znesek osnovne
plače določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice.
Plačno lestvico pa sestavlja 65 razredov.
Delovna uspešnost pa je opredeljena v 22. členu ZSPJS in sicer del plače za delovno
uspešnost pripada JU, ki je pri delu v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne
rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Ta del plače lahko znaša največ
dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, in sicer se ena osnovna plača lahko izplača
v juliju, ena osnovna plača pa v decembru istega leta, pri čemer se v obeh primerih
upošteva višina zadnje osnovne plače JU. Del plače za delovno uspešnost se JU določi na
podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s kolektivno pogodbo za javni sektor.
9. člen ZSPJS pravi, da je osnovna plača javnega uslužbenca določena s plačnim
razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni
uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem. V 23. členu ZSPJS pa
so navedeni vsi dodatki, ki pripadajo javnim uslužbencem, to pa so:
−
−
−
−
−
−
−

položajni dodatek,
dodatek za delovno dobo,
dodatek za mentorstvo,
dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo
delovnega mesta,
dodatek za dvojezičnost,
dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju
delovnega mesta, naziva oziroma funkcije,
dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
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4 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave podrobno ureja zakon o lokalni samoupravi (ZLS).

4.1 OPREDELITEV POJMOV
Beseda »lokalna« nam pove, da gre za ožje območje države. Podobno kot pri pojmu javna
uprava, je tudi pojem lokalna samouprava težko definirati, saj je toliko definicij kolikor je
avtorjev. »Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanje in reševanja življenjskih
potreb prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih na organiziran način.«
(Vlaj, 2006a, str. 16)
»O lokalni samoupravi govorimo, kadar prebivalci lokalne skupnosti upravljajo z lokalnimi
zadevami na podlagi posebnega pravnega položaja lokalne skupnosti. Značilno zanjo je,
da omogoča in zagotavlja lokalni skupnosti neko stopnjo neodvisnosti, zlasti v razmerju do
države.« (Kaučič, Grad, v Vlaj, 2006b, str. 16)
»Lokalna samouprava je eden izmed segmentov javne uprave. Je način upravljanja javnih
zadev, pri katerem neposredno ali posredno (preko izvoljenih predstavnikov) sodelujejo
prebivalci določene teritorialne skupnosti, ki je ožja od države. Opredelimo jo lahko tudi
kot pravico lokalnih skupnosti, da samostojno, brez vmešavanja državnih oblasti, urejajo
določen del javnih zadev. O lokalni samoupravi lahko govorimo le, če država lokalnim
skupnostim prizna pravni obstoj, jim podeli pravico odločati o določenih vprašanjih, v
katera se sama ne vmešava, in jim zagotovi potrebna sredstva za urejanje teh zadev.«
(Virant, 2004e, str. 161,162)
»Prva komponenta lokalne samouprave pa je lokalna skupnost. Lokalna skupnost je
skupnost ljudi na določenem ozemlju, ki jih povezujejo skupni interesi oziroma potrebe, ki
jih lahko zadovoljujejo le skupaj. Temelja lokalna skupnost po navadi poimenovana
»občina«, je skupnost kjer nastajajo skupne potrebe na najnižji, elementarni ravni, kjer se
med ljudmi splete mreža medsebojnih odnosov in kjer obstaja zavest o pripadnosti tej
najožji teritorialni skupnosti.« (Virant, 2004f, str. 164)
V skladu z 9. členom ustave je prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena lokalna
samouprava. Po ustavi uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah in drugih
lokalnih skupnostih (138. člen ustave).
Lokalna samouprava je pokazatelj demokratičnosti neke države in po stališčih Sveta
Evrope predstavlja temeljni kamen vsake demokracije. S tem stališčem se v ospredje
postavlja državljana, kateremu morajo biti namenjene vse dejavnosti v lokalnih
skupnostih. Predvsem gre za kakovost njegovega življenja, za naravnanost javnih služb in
njihove sodobne potrebe in interese. (Pinterič, Benda, Belak, 2008, str. 57)
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Po 3. členu MELLS (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave), lokalna
samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in
opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva.
To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, izvoljeni s svobodnim in
tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice, in
imajo lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo
na reševanje zadev tudi na zborih državljanov, referendumih ali kakšni drugi obliki
neposredne udeležbe državljanov, kjer to dopušča zakon.
»Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju enega ali več med seboj
povezanih naselij. Ta skupnost je bistveno manjša od območja države, ki je tako
razdeljeno na večje ali manjše število lokalnih skupnosti. Bistveni elementi lokalne
skupnosti so: določeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem ozemlju, skupne potrebe in
interesi teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji
pripadajo.
Lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji ravni pojavljajo
določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Imamo
skupnosti na zelo majhnem ali na zelo velikem prostoru« (Vlaj, 2006c, str. 17).
Ljudje v lokalnih skupnostih imajo različne potrebe glede na to kje živijo ali gre ljudi na
podeželju ali pa za ljudi v mestu. Za Zadovoljevanje teh potreb pa potrebujemo določene
dejavnosti, izvajanje le teh pa je pogoj za nastanek določene organizacijske strukture.
(Vlaj, 2006d, str. 17)
»Občina je temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo pogojujejo: skupne
potrebe in interesi prebivalcev enega ali več naselij, ki sodelujejo pri upravljanju javnih
zadev lokalne (krajevne) narave samostojno, se pravi samoupravno v razmerju do države.
Občina je naravna življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več
vzajemno povezanih naselij. Skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali več naselij
motivirajo njihovo sodelovanje pri upravljanju javnih zadev lokalne narave. Skupno
življenje se odvija prek številnih različnih gospodarskih, socialnih in kulturnih vezi, ki
omogočajo zadovoljevanje pomembnega dela potreb in interesov prebivalcev lokalne
skupnosti. Ko oseba zori in odrašča, razvija v lokalni skupnosti oziroma v občini tudi vedno
več socialnih vzajemnosti, ki presegajo najožji krog družine. Zato predstavlja občina tudi v
sodobni družbi najpomembnejšo socialno povezavo med osebo in njeno družino na eni
strani, ter širšimi skupnostmi ter državo na drugi.« (Vlaj, 2006e, str. 18)
V 139. členu ustave je zapisano da je občina samoupravna lokalna skupnost.
Dobra lokalna samouprava ni samo v zagotavljanju različnih lokalnih storitev, ampak tudi
ohranjanju življenja mesta oziroma kraja, svoboda prebivalcev, ustvarjanje
demokratičnega dialoga, državljanske udeležbe pri razvoju trga oziroma kraja, vse to pa
pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev. (Shah, str. 2)
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4.2 NASTANEK OZIROMA USTANOVITEV OBČINE
»Ustava določa v 139. členu, da območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se po ustavni določbi
ustanovi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, na katerem se ugotovi volja
prebivalcev na določenem ozemlju. V 141. členu Ustave pa je določeno, da lahko mesto
po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon, dobi status mestne občine.«
(Ustava RS)
»Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi prebivalcev. To območje se določi z zakonom ob ustanovitvi občine.
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Šteje se, da je občina sposobna na svojem
območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so zagotovljeni naslednji pogoji:
− popolna osnovna šola;
− primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja);
− komunalna opremljenost ( oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, oskrba z električno energijo);
− poštne storitve;
− knjižnica;
− prostori za upravno dejavnost občine.
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. Ob ustanovitvi ima občina lahko manj kot 5000
prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin. Zaradi
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih, gospodarskih razlogov se lahko
izjemoma ustanovi občina ki ima manj kot 5000 prebivalcev, vendar ne manj kot 2000
prebivalcev.« (12., 13., 13.a člen ZLS)
Z zakonom se določi ime občine, prav tako tudi njen sedež. »Ime občine se določi po
imenu središčnega ali drugega naselja v občini ali po krajinskem imenu. Lahko je
sestavljeno iz imen več naselij v občini, vendar se mora razlikovati od imen drugih občin.
Kot sedež občine se praviloma določi središčno naselje.« (9. člen ZLS)
Občine imajo pravico tudi do uporabe lastnega grba in zastave, ki pa se morata razlikovati
od grba in zastave Republike Slovenije , tujih držav in narodov, ter drugih občin. Grb in
zastavo določi občina s predpisom. Občine uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in
ime občine.
Poleg »navadnih občin« poznamo tudi mestne občine, ki morajo na svojem območju
poleg pogojev iz 13. člena ZLS izpolnjevati še naslednje pogoje:
−
−
−
−

poklicne in srednje šole ter oddelke visokih šol in fakultet;
bolnišnico;
omrežje javnih služb;
telekomunikacijska središča;
17

−
−
−
−
−

univerzitetne in specialne knjižnice;
kulturna dejavnost (gledališča, muzeji, arhivi);
lokalne RTV postaje, tisk;
športno rekreacijski prostori in objekti;
znanstveno raziskovalna dejavnost. (Virant, 2004g, str. 196)

»Mesto je večje urbano, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti,
naseljenosti, zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij, ima več kot 3000
prebivalcev. Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.« (15a. člen ZLS)
Mestna občina se ustanovi zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja,
zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja. Gre za gosto strnjeno naselje ali
več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje
dnevna mestna migracija prebivalstva. Status mestne občine lahko mesto dobi, če ima
najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest od tega najmanj polovico v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih, ter je geografsko in kulturno središče svojega
gravitacijskega območja. Državni zbor mestno občino ustanovi po predhodno opravljenem
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju po postopku
ki ga določa poseben zakon. Prav tako z zakonom se določita območje in ime občine,
slednje se določi po imenu mesta na območju katerega se ustanovi mestna občina. (16.
člen ZLS)
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V Sloveniji imamo od junija 2011 212 občin, od tega je 11 mestnih občin. V spodnji tabeli
so naštete vse občine.
Tabela 3: Seznam občin v Sloveniji
OBČINA
AJDOVŠČINA

IG

MORAVČE

ANKARAN

ILIRSKA BISTRICA

MORAVSKE TOPLICE

STRAŽA
SVETA ANA

APAČE

IVANČNA GORICA

MOZIRJE

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

BELTINCI

IZOLA

MURSKA SOBOTA

SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH

BENEDIKT

JESENICE

MUTA

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

BISTRICA OB SOTLI

JEZERSKO

NAKLO

SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

BLED

JURŠINCI

NAZARJE

SVETI TOMAŽ

BLOKE

KAMNIK

NOVA GORICA

ŠALOVCI

BOHINJ

KANAL

NOVO MESTO

ŠEMPETER - VRTOJBA

BOROVNICA

KIDRIČEVO

ODRANCI

ŠENČUR

BOVEC

KOBARID

OPLOTNICA

ŠENTILJ

BRASLOVČE

KOBILJE

ORMOŽ

ŠENTJERNEJ

BRDA

KOČEVJE

OSILNICA

ŠENTJUR

BREZOVICA

KOMEN

PESNICA

ŠENTRUPERT

BREŽICE

KOMENDA

PIRAN

ŠKOCJAN

CANKOVA

KOSTANJEVICA NA KRKI

PIVKA

ŠKOFJA LOKA

CELJE

KOPER

PODČETRTEK

ŠKOFLJICA

CERKLJE NA GORENJSKEM

KOSTEL

PODLEHNIK

ŠMARJE PRI JELŠAH

CERKNICA

KOZJE

PODVELKA

ŠMARJEŠKE TOPLICE

CERKNO

KRANJ

POLJČANE

ŠMARTNO PRI LITIJI

CERKVENJAK

KRANJSKA GORA

POLZELA

ŠMARTNO OB PAKI

CIRKULANE

KRIŽEVCI

POSTOJNA

ŠOŠTANJ

ČRENŠOVCI

KRŠKO

PREBOLD

ŠTORE

ČRNA NA KOROŠKEM

KUNGOTA

PREDDVOR

TABOR

ČRNOMELJ

KUZMA

PREVALJE

TIŠINA

DESTRNIK

LAŠKO

PTUJ

TOLMIN
TRBOVLJE

DIVAČA

LENART

PUCONCI

DOBJE

LENDAVA

RAČE - FRAM

TREBNJE

DOBREPOLJE

LITIJA

RADEČE

TRNOVSKA VAS

DOBRNA

LJUBLJANA

RADENCI

TRZIN

DOBROVA - POLHOV GRADEC

LJUBNO

RADLJE OB DRAVI

TRŽIČ

DOBROVNIK

LJUTOMER

RADOVLJICA

TURNIŠČE

DOL PRI LJUBLJANI

LOGATEC

RAVNE NA KOROŠKEM

VELENJE

DOLENJSKE TOPLICE

LOG - DRAGOMER

RAZKRIŽJE

VELIKA POLANA

DOMŽALE

LOŠKA DOLINA

REČICA OB SAVINJI

VELIKE LAŠČE

DORNAVA

LOŠKI POTOK

RENČE - VOGRSKO

VERŽEJ

DRAVOGRAD

LOVRENC NA POHORJU

RIBNICA

VIDEM

DUPLEK

LUČE

RIBNICA NA POHORJU

VIPAVA

GORENJA VAS - POLJANE

LUKOVICA

ROGAŠOVCI

VITANJE

GORIŠNICA

MAJŠPERK

ROGAŠKA SLATINA

VODICE

GORJE

MAKOLE

ROGATEC

VOJNIK

GORNJA RADGONA

MARIBOR

RUŠE

VRANSKO

GORNJI GRAD

MARKOVCI

SELNICA OB DRAVI

VRHNIKA

GORNJI PETROVCI

MEDVODE

SEMIČ

VUZENICA

GRAD

MENGEŠ

SEVNICA

ZAGORJE OB SAVI

GROSUPLJE

METLIKA

SEŽANA

ZAVRČ

HAJDINA

MEŽICA

SLOVENJ GRADEC

ZREČE

HOČE - SLIVNICA

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

SLOVENSKA BISTRICA

ŽALEC

HODOŠ

MIREN - KOSTANJEVICA

SLOVENSKE KONJICE

ŽELEZNIKI

HORJUL

MIRNA

SODRAŽICA

ŽETALE

HRASTNIK

MIRNA PEČ

SOLČAVA

ŽIRI

HRPELJE KOZINA

MISLINJA

SREDIŠČE OB DRAVI

ŽIROVNICA

IDRIJA

MOKRONOG - TREBELNO

STARŠE

ŽUŽEMBERK

Vir: lasten, povzeto po: http://www.skupnostobcin.si/?id=41
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Vir: http://www.skupnostobcin.si/sos/zemljevid/index.html

Slika 2: Zemljevid občin v Sloveniji

4.3 NALOGE OBČINE
»Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z
zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, načrtuje prostorski
razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve
objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarja pogoje
za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, v
okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, pospešuje službe
socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, ustvarja pogoje za
izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in kvaliteto življenja njenih
prebivalcev, pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno
in drugo dejavnost na svojem območju, pospešuje razvoj športa in rekreacije, pospešuje
kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov,
zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju, gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne
poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu za zakonom ureja promet v občini ter
opravlja naloge občinskega redarstva, opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini, skrbi za požarno varnost
in organizira reševalno pomoč, organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč, organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, določa prekrške in
denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih prepisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, sprejema statut občine in druge
splošne akte, organizira občinsko upravo, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«
(21. člen ZLS)

4.4 ORGANI OBČINE
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ in
odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti
občinski svet sprejema statut občine, občinske odloke in druge občinske akte, prostorske
in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje
člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo
župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače
določeno, imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odloča o
drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. Koliko članov ima občinski svet pa je
odvisno od velikosti občine oziroma od števila prebivalcev, ki ga ima posamezna občina in
sicer od 7 do 45 članov – svetnikov. Vsi svetniki so občinski funkcionarji saj so na svoj
položaj prišli z izvolitvijo.
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Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet, najkasneje 45 dni po svoji prvi seji. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov proračunskih sredstev. Njihovo delo je javno, vendar pa so dolžni varovati
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah
za mandatno obdobje štirih let. Župan predstavlja in zastopa občino. Svoje delo lahko
opravlja poklicno ali nepoklicno. Župan predstavlja občinski svet ga sklicuje in vodi seje,
nima pa pravice glasovanja, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi
za izvajanje odločitev občinskega sveta. Skrbi tudi za objavo statuta, odlokov in drugih
splošnih aktov občine. Občina pa ima najmanj enega podžupana, ki pa županu pomaga
pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti. (28-42 členi ZLS)

4.5 OBČINSKA UPRAVA
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter
naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo
ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge
in notranjo organizacijo. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave
pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po
zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti se lahko za položaj tajnika
občine določi naziv direktor/direktorica občinske uprave. O sporih o pristojnosti med
organi občinske uprave odloča župan.« (49. člen ZLS)
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje takega nadzorstva pa
se lahko ustanovi občinska inšpekcija. (50a. člen ZLS)

4.6 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
V 51. členu zakona o lokalni samoupravi je določeno, da premoženje občine sestavljajo
nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Z njim mora
občina ravnati kot dober gospodar. Vrednost premoženja izkazuje občna v premoženjski
bilanci v skladu z zakonom.
Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti izvajanja nalog ne morejo opravljati,
zagotovi potrebna sredstva država. Ostale občine se financirajo iz lastnih virov.
(8. člen ZLS)

22

Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov to so davki in druge
dajatve ter dohodki od njenega premoženja.
»Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v
primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in način zagotavljanja dodatnih
sredstev določa zakon.« (52. člen ZLS)
Občini za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo prihodki, kot so davek od
premoženja, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na
promet
nepremičnin
ter
drugi
davki,
ki
so
določeni
z
zakonom.
Dohodki iz premoženja občine so predvsem, dohodki od zakupnin in najemnin za
zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od
vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila ter dohodki od rent, dobička
javnih podjetij in koncesij. Občina se lahko na podlagi zakonsko določenih pogojih tudi
zadolži. (52-54. členi ZLS)
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5 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE JU

Javna uprava je razmeroma velik delodajalec, ki zaposluje več kot 161.000 javnih
uslužbencev. Zato si je zadala dva pomembna cilja in sicer gre za to, da bi postala
prijazen in učinkovit delodajalec, ki svojim uslužbencem zagotavlja varno in zdravo
delovno okolje ter z letnim zmanjševanjem števila uslužbencev preko naravnega odliva,
javno upravo spremeniti v učinkovit organizem, ki se namesto na število nanaša na
kakovost in učinkovitost svojih uslužbencev. Zaradi navedenih ciljev javna uprava sicer
potrebuje manj, ampak boljše kadre.

5.1 OPREDELITEV POJMOV
»Učenje je v najsplošnejšem pomenu pridobivanje znanja in spretnosti. Temeljni proces
je razmišljanje, ki vključuje opazovanje dejstev in njihovo povezovanje v veljavne
ugotovitve.« (Vukovič in Miglič, 2006a, str. 20)
Učimo se vse življenje, nikoli ne bomo vedeli oziroma znali popolnoma vsega. Pomembno
je, da smo pripravljeni naučiti se kakšne nove stvari oziroma izpopolnjevati že pridobljeno
znanje. Dejstvo je, da nam znanja ne more nihče vzeti in je res neprecenljivo.
»Učenje mora postati sestavni del življenja in ne sme biti omejeno le na eno ali več
življenjskih obdobij. Pomembno je da se posameznik zaveda nujnosti pridobivanja novih
znanj, spretnosti, navad in da oblikuje sistem stalnega učenja, pri čemer ga usmerjajo
njegove notranje potrebe in zunanje zahteve.« (Jelenc v Vukovič in Miglič, 2006b, str. 21)
»Dejstvo je, da se večina odraslih ne uči, če ni posebnih razlogov za učenje. Še zlasti se
to nanaša na učenje v povezavi z njihovim delom.« (Mumford v Vukovič in Miglič, 2006c,
str. 20)
»Usposabljanje označuje razvijanje znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih človek
potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela.« (Možina v Vukovič in Miglič, 2006d,
str. 22)
Namen usposabljanja je povečanje uspešnosti posameznikov, skupin in organizacijskih
ravni. Ravno zato, je strokovno usposabljanje nujno nadaljevanje procesa poklicnega
izobraževanja. (Vukovič in Miglič, 2006e, str. 20)
»Usposabljanje je najbolj učinkovito, če je načrtovano za daljše obdobje, čeprav se v
praksi običajno načrtuje za eno leto.« (Miglič, 2007 str. 13)
Dujić meni, da je glavni namen strokovnega usposabljanja v javni upravi posodobitev
strokovne usposobljenosti javnih uslužbencev, s tem pa se tudi poveča učinkovitost
upravljanja. (Dujić, 1999, str. 243)
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Pri usposabljanju gre za niz sistematično načrtovanih dejavnosti, katerih namen je
povečati znanje, delovne spretnosti zaposlenih, spremeniti njihova stališča in vedenje. Je
nadgradnja poklicnega izobraževanja, zaradi usmerjanja k reševanju konkretnih težav v
konkretnih organizacijskih okoliščinah. V praksi se usposabljanje nanaša na takojšnje
izboljšanje uspešnosti posameznika in organizacije, strokovni razvoj pa se usmerja v
prihodnost in pripravljenost zaposlenih za nove odgovornosti. Učni dogodki so pri
usposabljanju sistematično načrtovani, povezani z delovnim okoljem in namenjeni učenju
specifičnih spretnosti in postopkov. Pojem usposabljanje je ožji od pojma izobraževanje.
(Vukovič in Miglič, 2006f, str. 22, 23)
Pri izobraževanju gre za dejavnost, katere cilj je razvijanje znanja, spretnosti, vrednot in
razumevanja v vseh vidikih življenja in dela. Izobraževanje posamezniku pomaga odkrivati
še neznane talente in zmožnosti, izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje ter vpliva na
njegov intelektualni razvoj. (Vukovič in Miglič, 2006g, str. 21)

5.2 VRSTE IZOBRAŽEVANJA
»Po besedah Jelenčeve v osnovi razlikujemo štiri temeljne vrste izobraževanja in sicer:
−

−

−

−

Formalno izobraževanje je tisto, ki nas privede do neke vrste formalno potrjenih
izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna
kvalifikacija.
Neformalno izobraževanje pa je tisto, pri katerem ne gre za pridobitev javno
veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in se zato ne zahteva verifikacija
izobraževanja z uradnim potrdilom o javni veljavnosti izobraževanja.
Organizirano samostojno učenje, to je učenje, ki ga običajno, vendar ne vedno,
uresničuje posameznik na svojo pobudo in z zelo majhno pomočjo drugih oseb ali
ustanov ali celo povsem brez pomoči. Koliko posameznik dela sam in koliko s
pomočjo institucije, je odvisno od organiziranosti samostojnega učenja.
Priložnostno učenje, je učenje, ki poteka vse življenje in pri katerem vsak oblikuje
stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz vsakdanjih izkušenj,
izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, družini, soseski, pri delu in igri, pri
nakupovanju in v knjižnici.« (1996, str. 14,16)

5.3 OBLIKE IZOBRAŽEVANJA
Obstaja veliko oblik izobraževanja naštela bom nekaj najbolj pogostih:
−
−
−
−

Delavnica (posamezniki udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat pa so nove
spretnosti, spoznanja, izdelek ali dodatno znanje)
Predavanje (znanje ene osebe se prenaša drugim poslušalcem v tradicionalni
frontalni obliki)
Tečaj (učna snov se podaja udeležencem, praviloma skupini oseb sistematično,
izčrpno in po zahtevanem zaporedju. Navadno traja od nekaj dni do nekaj tednov)
Seminar (Gre za skupinsko obliko izobraževanja in je namenjena obravnavi
določene ožje teme ali vsebine v krajšem času – nekaj dni.)
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−

−

−
−

−
−

−

Mentorstvo (oblika izobraževalnega dela, ki jo sestavlja več med seboj povezanih
srečanj ali izobraževalnih epizod, s katerimi mentor vodi udeleženca do
postavljenega vzgojno - izobraževalnega cilja.)
Inštrukcija (izobraževalna oblika, pri kateri neka oseba daje organizirano
strokovno pomoč bodisi posamezniku ali skupini oseb, ki želijo pridobiti določeno
znanje in spretnosti.
Konzultacija (poteka kot medsebojno posvetovanje, pogovor, svetovanje,
pojasnjevanje določenega problema ali odgovarjanje na postavljeno vprašanje.)
Svetovanje (strokovno poučena oseba pomaga drugim odpravljati težave pri
učenju ali izobraževanju. Pomoč obsega dajanje nasvetov in podatkov o vprašanjih
samega učenja in izobraževanja.)
Daljši in krajši izobraževalni program (program ki se izvaja več tednov ali
krajši čas praviloma en teden ali največ do enega meseca)
Predstavitev (gre za organiziran prikaz neke dejavnosti ali pojava v resničnih
okoliščinah – tovarna, bivalno okolje, narava, delovno okolje… ali v umetno
pripravljenih – muzej, razstava z izobraževalnim namenom. Značilne predstavitve
so razstava s spremno razlago, predstavitev proizvodnega procesa, dan odprtih
vrat…)
Modul (samostojna vsebinska - programska enota poučevanja ali učenja, ki v
kombinaciji z drugimi enotami sestavlja celoten izobraževalni program ali več
programov). (Jelenc, 1996)

5.4 ZAKONSKE DOLOČBE NA TEMO IZOBRAŽEVANJA
Trinajsto poglavje Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3) je namenjeno izobraževanju,
usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev.
Prvi člen tega poglavja pravi, da ima javni uslužbenec pravico do kandidiranja za napotitev
na izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe v interesu delodajalca.
Prav tako ima pravico in dolžnost se usposabljati na delovnem mestu in izpopolnjevati
svoje strokovno znanje po določenem programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki se izvaja skladno z določenim programom bremenijo
delodajalca. Vlada določi strategijo,izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki
zajema vsebine, ki so pomembne za vse organe. Predlog strategije na podlagi strokovnih
analiz pripravi ministrstvo, pristojno za javno upravo. Nadrejeni mora spremljati delo,
strokovno usposobljenost in kariero javnih uslužbencev in vsaj enkrat letno opraviti o tem
razgovor z vsakim javnim uslužbencem. (101-105 členi, ZJU)

5.5 DELOVANJE UPRAVNE AKADEMIJE
Prvega januarja leta 1997 je bila kot organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve
ustanovljena upravna akademija. Prvega aprila leta 2005 je postala del ministrstva za
javno upravo. Med prvim oktobrom 2008 in prvim decembrom 2009 pa je delovala pod
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nazivom Sektor za usposabljanje in strokovne izpite javnih uslužbencev direktorata za
javni sektor.
Njene glavne pristojnosti so stalno sistematično in enotno usposabljanje javnih
uslužbencev, evalvacija obstoječih in razvoj novih programov usposabljanja in
izpopolnjevanja ter organizacija in izvajanje strokovnih izpitov in preizkusov znanja.
Najpomembnejši cilj usposabljanja na upravni akademiji je, da javni uslužbenci ravnajo,
samostojno, zakonito politično nevtralno, odgovorno, nepristransko, odprto in etično.
Upravna akademija želi zagotoviti, da javni uslužbenci pridobijo čim več kompetenc, ki jih
od njih pričakujejo uporabniki. To so moralni in etični čut za poštenost, uspešno in
učinkovito komuniciranje s sodelavci in s strankami, natančnost in vestnost pri delu,
sposobnost za delo v skupini in timsko delo, sposobnost za vodenje, načrtovanje in
organiziranje delovnih procesov, spremljanje zakonodajnih in sistemskih novosti,
spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje odgovornosti za samoučenje, povezovanje
informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami ter samozavestno odločanje pri sprejemanju
odločitev na določenem strokovnem področju.
Upravno akademijo lahko ločimo na tri področja in sicer gre v prvi vrsti za obvezna
usposabljanja, seminarje in strokovne izpite, preizkuse znanja in priprave nanje.
(MPJU 2012)

5.6 STRATEGIJA
IZOBRAŽEVANJA,
USPOSABLJANJA
IN
IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010-2015
Vlada ima obveznost, da zagotovi pogoje za uspešno in učinkovito delo javnih
uslužbencev in sicer na tistih področjih, ki so pomembna za vse organe. Njena obveznost
je tudi, da krepi odgovornost vsakega javnega uslužbenca, ki si je na delovnem mestu
pridobil določena znanja in sposobnosti. Dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in
sposobnosti javnih uslužbencev je nujen. To je tudi osnovni cilj te strategije, s tem bi
pozitivno vplivali na uspešnost projektov in večje zadovoljstvo strank ter družbe na
splošno. Poleg tega osnovnega cilja strategija predvideva še druge cilje, med drugim tudi:
•
•

•
•

»udejanjanje pravice in dolžnosti vseh javnih uslužbencev, da se izobražujejo,
usposabljajo in izpopolnjujejo;
razvijanje zavedanja vseh javnih uslužbencev, da je znanje vrednota in
udejanjanje dolžnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, da prenašajo na
delovnem mestu pridobljeno znanje na sodelavce v delovni sredini in v širšem
delovnem okolju-državni upravi;
umestitev usposabljanja javnih uslužbencev v celovito kadrovsko politiko - skladno
z interesi posameznika in upravnega organa;
tesno in dejavno sodelovanje javnih uslužbencev in vodij na vseh ravneh upravne
organizacije pri stalnem, sistematičnem in načrtovanem usposabljanju in
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•

•

izpopolnjevanju za doseganje poslovne odličnosti ter najvišjih standardov
kakovosti;
racionalna raba javnih sredstev, namenjenih izobraževanju, usposabljanju in
izpopolnjevanju javnih uslužbencev po principu: za enako višino proračunskih
sredstev kvalitetnejše usposobiti več javnih uslužbencev;
sooblikovanje organizacijske kulture, spodbujanje vključenosti in občutka
pripadnosti javnih uslužbencev državni upravi z razvojem in uravnoteženjem
motivacijskih dejavnikov.« (SOS, 2012)

5.7 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA ŠVEDSKEM IN FINSKEM
Po podatkih svetovnega poročila o konkurenčnosti iz leta 2010-2011 (The Global
Competitiveness Report 2010-2011) sta državi z najbolj kvalitetnejšimi institucijami na
svetu Švedska in Finska.
Glede na te podatke poglejmo, kako imajo urejeno izobraževanje in usposabljanje v teh
dveh državah.
Finska ustava določa minimalna merila za zaposlitev. Kandidati morajo biti strokovni,
sposobni in se zavedati kaj je v javnem interesu. Drugi pogoji, ki se jih lahko zahteva so
še izkušnje, izobraževanje in znanje tujega jezika. Mimogrede Finska ima dva uradna
jezika (govorijo finsko in švedsko). V številnih organizacijah pa se zahteva univerzitetna
izobrazba. Prav tako je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na spol. Izobraževanje
in usposabljanje v javni upravi na Finskem je visoko. Vsako ministrstvo oziroma agencija
je sama odvisna za svoj razvoj, napredovanje in kompetence svojih zaposlenih.
Odgovornost za svoje delo in napredovanje pa imajo tudi zaposleni sami. Tako morajo o
kakršnih koli potrebah po nadaljnjem usposabljanju in osebnem razvoju razpravljati s
svojim nadrejenim.
Švedska ustava določa, da je edini objektivni kriterij vsakega zaposlenega sposobnost.
Vsaka lokalna skupnost, ministrstvo ali agencija prosto zaposluje svoje osebje in
opredeljuje kompetence v skladu s zahtevanim prostim delovnim mestom. Stalno
usposabljanje organizira vsak delodajalec sam, lahko gre za vključitev zaposlenih v centre
za usposabljanje ali izobraževalne programe na delovnem mestu. (Francosko ministrstvo
za finance, 2008)
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6 RAZISKAVA

NA

PODROČJU

IZOBRAŽEVANJA

IN

USPOSABLJANJA V LOKALNI SAMOUPRAVI

6.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Na naslednjih straneh bom analizirana anketni vprašalnik, ki sem ga prav za namen te
raziskave sestavila in sem razposlala po elektronski pošti vsem slovenskim občinam. Že v
elektronskem sporočilu sem navedla komu je vprašalnik namenjen in sicer direktorjem
občinskih uprav ali vodjem oddelkov. V roku dveh mesecev sem nazaj prejela 102 rešena
vprašalnika od poslanih 212, to je skoraj polovica, kar je zelo dobro in nisem pričakovala
takšnega odziva. To pa pomeni, da je raziskava veliko bolj realna, kot bi bila če bi prejela
manj rešenih anketnih vprašalnikov. Največ rešenih vprašalnikov sem prejela iz občinskih
uprav, kjer je manj kot 10 zaposlenih.
Grafikon 1: Podatki o številu zaposlenih v slovenskih občinskih upravah

Vir: lasten

Prvo vprašanje v anketnem vprašalniku se je nanašalo na število zaposlenih v posamezni
občinski upravi. Glede na podatke, ki sem jih pridobila je največ takih občinskih uprav, ki
imajo manj kot 10 zaposlenih, takih je 29,41%. Sledijo jim občinske uprave z 16 do 25
zaposlenimi, takih je 26,47 odstotkov. Naslednje so uprave z več kot 35 zaposlenimi ki jih
je 17,65%, sem sodijo predvsem mestne občine, ki imajo krepko več kot 35 zaposlenih,
tukaj sem bila zelo presenečena nad mestno občino Ljubljana, ki ima več kot 400
zaposlenih. Takega števila res nisem pričakovala. Občinskih uprav, ki imajo od 11 do 15
zaposlenih je 14,71 odstotkov, najmanj je takih, ki imajo od 26 do 35 zaposlenih in sicer
11,76 odstotkov. Glede na zgornje podatke, bi bilo smiselno občinske uprave z manj kot
desetimi zaposlenimi združevati z drugimi občinami, saj menim, da so take občinske
uprave skoraj da nepotrebne.
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Grafikon 2: Razmerje zaposlenih v občinskih upravah glede na spol

Vir: lasten

Razmerje med zaposlenimi ženskami in moškimi je tako, da v večini občin prevladujejo
ženske. Zanimiv je tudi podatek, ki so ga nekatere občine dopisale na anketni vprašalnik,
da so moški večinoma na položajih, kot so vodje oddelkov, direktorji občinskih uprav ali
župani, ter redarji. Glede na podatke iz anketnega vprašalnika je v slovenskih občinah
povprečno zaposlenih 55,85% žensk in 44,15% moških. Ugotovitve kažejo tudi da
odstotek zaposlenih žensk v majhnih občinah (do 10 zaposlenih), naraste na približno
70%.
Grafikon 3: Povprečna starost zaposlenih v slovenskih občinskih upravah

Vir: lasten

Naslednje vprašanje se je nanašalo na povprečno starost zaposlenih v občinskih upravah
po Sloveniji. Glede na rezultate je največ zaposlenih starih med 30 in 40 let in sicer je
takih občinskih uprav 48,04 odstotkov, sledijo zaposleni stari med 40 in 50 let, ki jih je
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dobrih 39 odstotkov. Povprečno starost zaposlenih od 20 do 30 let je navedlo 7,84 %
občinskih uprav, od 50 do 65 let pa 4,90 občinskih uprav.
Grafikon 4: Podatki o izobrazbi zaposlenih v občinskih upravah

Vir: lasten

Podatki, ki sem jih pridobila pri tem vprašanju so presenetljivi, saj je v občinah zaposlenih
23,68% takih ljudi, ki imajo srednješolsko izobrazbo, pričakovala sem bistveno manjši
odstotek. 24,81% zaposlenih, ima univerzitetno izobrazbo, 22,18% pa visokošolsko
izobrazbo. Ta dva podatka, sta razmeroma visoka in kažeta na to, da je stopnja
izobraženosti zaposlenih kar velika, čeprav sem pričakovala še višjo. Višješolsko izobrazbo
ima 16,54% zaposlenih, doktorat pa 0,75% zaposlenih ljudi v občinskih upravah, ki so
zajete v raziskavi. 3,76% je takih, ki imajo drugo izobrazbo, sem predvsem v večini
primerov spada osnovnošolska izobrazba. Magisterij pa ima 8,27% zaposlenih. Iz teh
podatkov lahko razberemo, da je povprečna izobrazba zaposlenih v občinskih upravah
dokaj visoka in ima večina končano fakultetno izobrazbo.
Grafikon 5: Strokovni izpit iz zakona o upravnem postopku

Vir: lasten
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Zgornji grafikon prikazuje koliko od vseh zaposlenih na občinskih upravah po Sloveniji ima
opravljen strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku. 64,71 odstotkov je takih
občinskih uprav, kjer ima večina zaposlenih opravljen strokovni izpit iz ZUP-a. 14,71 % je
takih, kjer ima polovica zaposlenih opravljen ta izpit. V 11,76 % občinskih upravah delajo
zaposleni, ki imajo prav vsi opravljen ta izpit. Manj kot polovica zaposlenih, ki imajo
opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku pa predstavlja 8,82 % občinskih uprav v
Sloveniji. Glede na zgornje podatke, lahko sklepamo, da je kar velik odstotek takih
občinskih uprav, kjer ima večina zaposlenih opravljen ta izpit, kar se mi zdi zelo
pomembno in je tudi potrebno pri njihovem delu. Kot opombo sem na več rešenih
anketah dobila podatek, da uradniki pri svojem delu potrebujejo strokovni izpit iz ZUP-a,
medtem, ko ga strokovno-tehnični delavci ne potrebujejo. Temu lahko tudi pripišemo, da
je tudi največ anketirancev odgovorilo, da ima večina opravljen ta izpit in ne popolnoma
vsi zaposleni.
Grafikon 6: Investiranje v znanje zaposlenih

Vir: lasten

Naslednje vprašanje se je že nanašalo na znanje zaposlenih in sicer kar 82,35 odstotkov
anketirancev meni, da je investiranje v znanje zaposlenih smiselno. Samo 17,65% je
takih, ki menijo, da investiranje v znanje zaposlenih ni smiselno. Noben odgovor pa ni bil
podan pod odgovor ne vem. Rezultati nam povejo, da je znanje res nekaj, kar nam ne
more nihče vzeti in se investiranje vanj zagotovo obrestuje in tudi pripomore k boljšemu
delu zaposlenih v občinskih upravah.
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Grafikon 7: Je za uspešno in dobro opravljeno delo potrebno stalno izobraževanje?

Vir: lasten

72,55 odstotkov anketiranih občinskih uprav se popolnoma strinja s trditvijo, da je za
uspešno in dobro opravljeno delo potrebno stalno dodatno izobraževanje in usposabljanje,
medtem ko se 27,54 odstotkov s to trditvijo delno strinja, na ostala dva odgovora se ne
strinjam in ne vem ni odgovoril nihče. Torej lahko rečemo, da je stalno izobraževanje in
usposabljanje zelo pomembno pri delu zaposlenih v občinskih upravah.
Grafikon 8: Ali izkušnje pripomorejo k bolje opravljenemu delu?

Vir: lasten

Zgornji grafikon v odstotkih prikazuje, koliko anketirancev meni, da so izkušnje zelo
pomembne pri opravljanju dela. Torej kar 47,06% jih meni, da zaposleni, ki imajo več kot
10 let delovnih izkušenj bolje opravljajo svoje delo, kot tisti, ki imajo manj kot 10 let
delovnih izkušenj. Ta podatek nam potrdi dejstvo, da so izkušnje resnično pomembne pri
opravljanju svojega dela. V nasprotnem primeru pa jih kar precejšen odstotek (24,51%)
meni, da izkušnje niso merilo za dobro opravljeno delo, s čimer se sama osebno ne
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strinjam, ker menim, da so izkušnje res zelo pomemben vidik človekovega dela in se
popolnoma dopolnjujejo s teoretičnim znanjem. 15,69% pa jih se jih s anketnim
vprašanjem ne strinja, 12,75% pa je podalo odgovor ne vem na to vprašanje.
Grafikon 9: Primerjava med številom izobraževanj v preteklem letu in potrebami po
izobraževanju JU v občinskih upravah

Vir: lasten

Deveto in deseto anketno vprašanje se je nanašalo na število izobraževanj in potrebe po
izobraževanju v občinskih upravah. Oba sem združila v en grafikon. Rezultati kažejo da so
občinske uprave imele največ izobraževanj na področju financ in sicer 25,72 odstotka,
potrebe pa kažejo manjši odstotek in sicer 19,48%. Na področju okolja in prostora so
imeli 21,47% vseh izobraževanj, medtem ko so potrebe na tem področju 18,18 odstotne.
S Splošnih in upravnih zadev je bilo 20,27% izobraževanj, potrebe so 17,83 odstotne.
Sledi oddelek za družbene dejavnosti s 16,35% številom vseh izobraževanj in 14,88%
potrebami na tem oddelku. Na področju redarstva pa so potrebe po izobraževanju večje
(11,69%) od dejanskega števila izvedenih izobraževanj (6,81%). Za urad župana imam
žal podatek samo o potrebah po izobraževanju in sicer so tam potrebe 12,75 odstotne.
Poleg vseh teh izobraževanj pa na občinskih upravah potekajo tudi druga izobraževanja,
denimo na področju tujih jezikov, računalniških programov, odnosov do strank itd. Takih
izobraževanj je 9,37%, potrebe pa so 5,19 odstotne.
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Grafikon 10: Motiviranje zaposlenih za dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vir: lasten

Enajsto vprašanje je se je nanašalo na motiviranost zaposlenih za dodatna izobraževanja
in usposabljanja, saj je to ključnega pomena pri izvajanju le tega. 71,57 odstotkov
anketiranih je odgovorilo pritrdilno, na vprašanje ali so zaposleni dovolj motivirani za
dodatna usposabljanja in izobraževanja. 16,67 % jih meni, da niso zaposleni dovolj
motivirani, 11,76 odstotkov pa ne ve ali so zaposleni dovolj motivirani za dodatna
usposabljanja in izobraževanja. Pridobljeni rezultati nam povejo, da je kar visok odstotek
zaposlenih motiviranih za dodatno izobraževanje in usposabljanje, menim, da je to zelo
koristno in dobro za delo javnih uslužbencev, prav tako pa je nujno, saj se stalno
pojavljajo neke spremembe, bodisi v zakonodaji, bodisi v informacijski tehnologiji itd.
Grafikon 11: Stroški izobraževanja in usposabljanja v občinskih upravah.

Vir: lasten
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Dejstvo je, da brez stroškov ne gre pri večini stvareh, tako je tudi pri izobraževanju in
usposabljanju, ravno iz tega razloga, sem eno vprašanje namenila tudi temu področju.
Glede na to, da sem največ anketnih vprašalnikov dobila nazaj iz majhnih občin je temu
pripisati tudi velik odstotek (27,45%) pri odgovoru, da stroški, ki so jih porabili za
izobraževanje in usposabljanje niso presegli 1.000 EUR. Največji odstotek (33,33%)
anketirancev je navedlo, da so ti stroški znašali od 1.000 EUR do 2.500 EUR. Sledijo jim
občine s takimi stroški od 2.500 EUR do 4.000 EUR teh je 16,67%. Od 4.000 EUR do
6.000 EUR stroškov ima 11,76% anketiranih občin. 6,86% občin ima teh stroškov od
6.000 EUR do 10.000 EUR in največje stroške nad 10.000 EUR ima 3,92% občin. Iz tega
lahko sklepamo, da večja kot je občina večji so stroški. Temu lahko dodam še, da imajo
mestne občine občutno večje stroške na tem področju kot »navadne« občine, sklepam, da
zaradi večjega števila zaposlenih. Pri približno polovici anket sem dobila pripisan podatek,
da se največkrat udeležujejo usposabljanj in izobraževanj ki jih organizira skupnost občin
Slovenije. V njihovem finančnem načrtu izobraževanja in informiranja občin za leto 2012
so navedeni približni stroški, ki jih nameravajo porabiti za ta namen, ti znašajo 39.500
EUR.
Grafikon 12: Izboljšanje splošnega javnega mnenja

Vir: lasten

Domnevam, da je danes splošno javno mnenje ljudi o javnih uslužbencih in javni upravi
na sploh dokaj negativno, zato je potreba po spremembi oziroma izboljšanju tega mnenja
nujna. Največ na tem področju lahko naredi vlada na različne načine, eden od teh je, da
javne uslužbence dodatno izobražuje in jih usposablja, temu je namenjeno tudi to
vprašanje. Razmeroma velik odstotek (30,39%) anketirancev se strinja, da lahko vlada
ravno s tem izboljša javno mnenje. 45,10 odstotkov se jih s to trditvijo le delno strinja,
kar pomeni, da to ni dovolj, da bi se javno mnenje konkretno izboljšalo. 15,69% se s to
trditvijo ne strinja, za odgovor ne vem se ni opredelil nihče. Menim, da je to dober
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začetek za spremembo javnega mnenja o javnih uslužbencih in na sploh o javni upravi,
vendar je to premalo, da bi konkretno izboljšali to mnenje, potrebno bi bilo še na kakšen
drug način poizkušati izboljšati javno mnenje. Na primer, uvesti kakšne ugodnosti za
državljane. Recimo znižati oziroma zmanjšati upravne takse za raznorazne vloge (taksa za
lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del znaša 22,66 EUR. V 2
letih se je podražila za skoraj 5 EUR. Problem je pa je ravno v tem, ker predno investitor
sploh začne graditi potrebuje lokacijsko informacijo in je ta vloga nujna.)
Grafikon 13: Potrebe po izobraževanju v lokalni samoupravi

Vir: lasten

Za izobraževanje in usposabljanje je potrebno imeti nek motiv oziroma razlog. Lahko
rečemo, da se skoraj nikoli ne učimo brez razloga vedno imamo nek razlog, tudi pri čisto
preprostih stvareh, recimo da se želimo naučiti voziti kolo, ko se bomo to naučili bomo
znali voziti kolo in se bomo lahko odpeljali od točke A do točke B. Podobno je pri
dodatnem izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev, če se bodo zaposleni
izobraževali bodo bolje opravljali svoje delo, stranke bodo bolj zadovoljne itd. Zgornji
grafikon prikazuje zaradi česa je največ potreb po dodatnem usposabljanju in
izobraževanju v lokalni samoupravi. Največ kar 80,39 % anketirancev meni da je največ
potreb zaradi spremembe zakonodaje, predpisov in uredb. S čimer se popolnoma
strinjam, saj se zakonodaja zelo hitro spreminja in je dodatno izobraževanje in
usposabljanje skoraj da nujno. 19,61 % pa jih meni, da je največ potreb po izobraževanju
zaradi uvedbe novih informacijskih sistemov. Tudi s tem se strinjam saj se informacijski
sistem tudi zelo hitro spreminja in nadgrajuje. Na ostala dva odgovora ni odgovoril nihče.
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Grafikon 14: Ali število usposabljanj in izobraževanj vpliva na dobro upravljanje
zaposlenih v občinskih upravah?

Vir: lasten

Petnajsto vprašanje se je nanašalo na vpliv števila dodatnih opravljenih izobraževanj in
usposabljanj na delo zaposlenih v lokalni samoupravi. Največ 53,92% anketirancev je
odgovorilo, da število usposabljanj in izobraževanj le delno vpliva na dobro upravljanje in
usposobljenost zaposlenih. Poleg tega je verjetno še nekaj drugih dejavnikov, ki k temu
pripomorejo, recimo izkušnje, izobrazba, delovna doba itd. 33,33% jih je mnenja, da
število vpliva na usposobljenost in dobro upravljanje zaposlenih, 12,75% pa jih meni, da
to ne vpliva na dobro upravljanje in usposobljenost zaposlenih. Nihče pa ni podal
odgovora ne vem na to vprašanje.
Grafikon 15: Podatki o najboljših zaposlenih v občinskih upravah

Vir: lasten

Pri tem vprašanju pa sem navedla možnost več odgovorov, zato je tudi večina
anketirancev podala več odgovorov. Najboljši zaposleni se po tej raziskavi razlikujejo od
ostalih zaradi tega, ker so predani delu (32,08%), po izkušnjah (25,79%), po prijaznosti
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do strank ( 20,13%), ker se stalno izobražujejo in usposabljajo (13,21%) ter po izobrazbi,
ki jo imajo ( 8,81%). Iz tega lahko sklepamo, da imajo najboljši zaposleni več kvalitet in
ne samo ene.
Grafikon 16: Podatek o dejanskem vplivu na dobro upravljanje zaposlenih

Vir: lasten

Največ anketirancev (24,75%) meni, da na usposobljenost in dobro upravljanje zaposlenih
v občinah najbolj vplivajo delovne izkušnje, vendar to ni edini dejavnik, ki pripomore k
temu, tu so še primerna izobrazba (22,13%), dodatna izobraževanja in usposabljanja
(21,40%), plača (17,18%), ter splošno javno mnenje (14,56%). Večina jih meni, da samo
en dejavnik ni dovolj, potrebno jih je več, da dejansko izboljšamo oziroma vplivamo na
usposobljenost in dobro upravljanje zaposlenih v občinah.
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6.2

SKLEPNE UGOTOVITVE

V slovenskih občinah naj bi najbolj učinkovito in občanom prijazno delovanje zagotavljali v
prvi vrsti občinski uslužbenci, ki naj bi se kar najbolj strokovno spopadali z odgovorno
nalogo vodenja in usmerjanja občinskih uprav. Uprava je mreža ljudi, ki naj bi s svojim
znanjem in sposobnostmi zagotavljali blagostanje in nemoten razvoj slovenskih občin.
(Pinterič, Benda, Belak, 2008 str. 57)
Izvedena anketa prikazuje predvsem potrebo oziroma pomen izobraževanja in
usposabljanja javnih uslužbencev v občinskih upravah. Smo v času, ko država drastično
varčuje na vseh področjih, iz tega razloga je državni zbor sprejel zakon o uravnoteženju
javnih financ, ki posega tudi v področje javnih uslužbencev. Tako je zelo omejeno
zaposlovanje v javni upravi, omejeno je sklepanje pogodb o izobraževanju ob delu za
pridobitev izobrazbe, omejitev letnega dopusta itd.
Vsaj v naslednjih dveh letih bo oziroma je že zaposlitev v javni upravi zelo omejena. Kadri,
ki bodo bolj usposobljeni, bolj izobraženi, imeli več delovnih izkušenj, bodo imeli več
možnosti za zaposlitev v javni upravi.
Državni proračun je v letu 2011 namenil za izobraževanje v okviru Upravne akademije
342.821 EUR, ter še dodatnih 35.847 EUR za opravljanje strokovnega izpita iz upravnega
postopka.
Poročilo upravne akademije o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju javnih
uslužbencev za leto 2011 kažejo, da trend izobraževanja in usposabljanja iz leta v leto
narašča, prav tako narašča število udeležencev na različnih vrstah usposabljanja.
V reviji Uprava je bilo v mesecu marcu 2012 objavljen članek, v katerem je bila navedena
analiza potreb po tujejezikovnega izobraževanja v javni upravi. Rezultati analize so
pokazali, da javni uslužbenci največkrat potrebujejo znanje angleščine in nemščine,
medtem, ko so potrebe po znanju francoščine, hrvaščine in srbščine manjše. Potrebe po
znanju tujih jezikov so izražene na različnih mestih: tako vodilni kot tudi svetovalci, višji
svetovalci, sekretarji in državni sekretarji ter javni uslužbenci pri uradnem delovanju s
tujci in na področju mednarodnega sodelovanja. Potrebe po znanju tujega jezika so
redkeje zaznane na področju pravne stroke, davkov, razvoja stroke, pri protokolu in
komunikaciji iz tujine. (Horvath, Danko, Kovač, Stare, 2012, str. 71-143)
Glede na zgornje ugotovitve menim, da je znanje tujih jezikov predvsem angleščine in
nemščine zelo pomembno in v veliki meri pripomore k kvaliteti javnega uslužbenca.
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7 ZAKLJUČEK

Lokalno samoupravo sestavljajo občine, kot ožje lokalne skupnosti, ki zadovoljujejo
potrebe prebivalcev na posameznem območju. V Sloveniji je 212 občin od tega je 11
»mestnih« ostale so »navadne«.
Zadnji podatki kažejo, da je javnih uslužbencev preko 161.000, od tega jih je dobrih 4.800
v upravah lokalnih skupnosti. Iz tega podatka na prvi pogled izgleda, da je »država« velik
delodajalec. Državljani imajo negativno mnenje o javnih uslužbencih in javni upravi na
sploh.
Izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev sta lahko dobra popotnica k izboljšanju
negativnega mnenja državljanov, če se izobraževanje in usposabljanje odražata v boljšem
delu javnih uslužbencev. Samo po sebi pa izobraževanje in usposabljanje z navedbami
zneskov, luksuznimi potovanji ipd. pa lahko povzročita nasproten tj. negativen učinek.
Prvo hipotezo (več kot samo izobraževanje in usposabljanje pomenijo izkušnje in delovna
doba) lahko le delno potrdim, saj izkušnje in delovna doba nista edina dejavnika da javni
uslužbenec dobro opravlja svoje delo. Tu gre predvsem še za nadgrajevanje že
pridobljenega znanja.
Druga hipoteza pravi, da lahko država najbolj učinkovito izboljša splošno javno mnenje s
tem, da javne uslužbence dodatno usposablja in izobražuje, po rezultatih ankete tudi to
lahko le delno potrdim. Večina meni, da bi s tem le delno izboljšali javno mnenje, s čimer
se tudi sama strinjam. Poleg tega bi lahko različne postopke definitivno skrajšali ter znižali
oziroma celo ukinili nekatere upravne takse. Z vsemi temi ukrepi bi lahko izboljšali splošno
javno mnenje.
Zadnja tretja hipoteza pa pravi, da je največ potreb po usposabljanju in izobraževanju JU
v lokalni samoupravi na področju okolja in prostora. To hipotezo lahko zavrnem, saj
rezultati kažejo, da temu ni tako, ker je največ potreb na področju oddelka za finance,
sledi mu oddelek za okolje in prostor ter redarstvo. Enake rezultate daje tudi deseto
vprašanje, ki se je nanašalo na dejansko število opravljenih izobraževanj v preteklem letu.
tega lahko sklepamo, da je na področju financ sprememb še več, kot pa na področju
okolja in prostora.
Izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu pripomore k bolje opravljenem delu in
strokovnosti javnih uslužbencev. To pa neposredno vpliva na stranke, s katerimi imajo
javni uslužbenci opravka. Po drugi strani si JU gradijo kariero in si želijo napredovanja,
tako je izobraževanje in usposabljanje povezano tudi s tem. Kot sem že omenila si država
želi manj kadra vendar le tega bolj kvalitetnega, po drugi strani pa želi biti prijazen
delodajalec in javne uslužbence zadržati.
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PRILOGA
ANKETA
1. KOLIKO LJUDI JE ZAPOSLENIH V VAŠI OBČINSKI UPRAVI?
a.) Manj kot 10
b.) od 11 do 15
c.) Od 16 do 25
d.) Od 26 do 35
e.) Več kot 35
2. OD VSEH ZAPOSLENIH JE ______ŽENSK IN _____MOŠKIH. (navedite število)
3. POVPREČNA STAROST ZAPOSLENIH V VAŠI OBČINSKI UPRAVI:
a.) Od 20-30
b.) Od 30-40
c.) Od 40-50
d.) Od 50-65
4. PODATKI O IZOBRAZBI ZAPOSLENIH V VAŠI OBČINSKI UPRAVI:
(Navedite št. zaposlenih s posamezno izobrazbo)
a.) Srednješolska izobrazba ________
b.) Višješolska izobrazba __________
c.) Visokošolska izobrazba _________
d.) Univerzitetna izobrazba _________
e.) Magisterij ________
f.) Doktorat ________
g.) Drugo _________
5. KOLIKO OD VSEH ZAPOSLENIH IMA OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ ZAKONA O
UPRAVNEM POSTOPKU?
a.) Vsi
b.) Večina
c.) Polovica
d.) Manj kot polovica
6. MENITE, DA JE INVESTIRANJE V ZNANJE ZAPOSLENIH SMISELNO?
a.) Da
b.) Ne
c.) Ne vem
7. SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA JE ZA USPEŠNO IN DOBRO OPRAVLJENO DELO
ZAPOSLENIH V OBČINAH POTREBNO STALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE?
a.) Se popolnoma strinjam
b.) Se ne strinjam
c.) Delno se strinjam
d.) Ne vem
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8. MENITE, DA ZAPOSLENI, KI IMAJO VEČ KOT 10 LET DELOVNIH IZKUŠENJ BOLJE
OPRAVLJAJO SVOJE DELO KOT TISTI, KI IMAJO MANJ KOT 10 LET DELOVNIH IZKUŠENJ?
a.) Da
b.) Ne
c.) izkušnje niso merilo za dobro opravljeno delo
d.) ne vem
9. KATERA IN KOLIKO IZOBRAŽEVANJ ZA ZAPOSLENE STE IMELI V PRETEKLEM LETU?
(navedite število posameznih izobraževanj, možnih je več odgovorov)
a.) Izobraževanja s področja financ ______
b.) Izobraževanja s področja okolja in prostora ______
c.) Izobraževanja s področja splošnih in upravnih zadev ______
d.) Izobraževanja s kadrovskega in s področja družbenih dejavnosti _______
e.) Izobraževanja s področja redarstva _______
f.) Drugo _______
10. NA KATERIH ODDELKIH JE NAJVEČ POTREB PO DODATNEM IZOBRAŽEVANJU IN
USPOSABLJANJU? (ocenite od 1-5, pri tem 1 pomeni najmanj potreb po izobraževanju, 5
pa največ potreb po izobraževanju, možnih je več odgovorov)
1

2

3

4

5

11. S oddelek za
finance
O
oddelek za
družbene
Z
dejavnosti
A
oddelek
za okolje
P
in
prostor
O
S oddelek za
splošne in pravne
L
zadeve
E
urad župana
N redarstvo
I
drugo
DOVOLJ MOTIVIRANI ZA DODATNA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA?
a.) Da
b.) Ne
c.) Ne vem
12. KAKŠEN STROŠEK PREDSTAVLJAJO IZOBRAŽEVANJA ZA VAŠO OBČINO ZA POSAMEZNO
LETO?
a.) Do 1.000 EUR
b.) Od 1.000 do 2.500 EUR
c.) Od 2.500 do 4.000 EUR
d.) Od 4.000 do 6.000 EUR
e.) od 6.000 do 10.000 EUR
f.) Nad 10.000 EUR
13. SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA VLADA LAHKO NAJBOLJ UČINKOVITO IZBOLJŠA
SPLOŠNO JAVNO MNENJE O JAVNIH USLUŽBENCIH, S TEM DA JIH DODATNO
USPOSABLJA IN IZOBRAŽUJE?
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a.)
b.)
c.)
d.)

Se popolnoma strinjam
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Ne vem

14. ZARADI ČESA JE NAJVEČ POTREB PO IZOBRAŽEVANJU V LOKALNI SAMOUPRAVI?
a.) Zaradi sprememb programske opreme
b.) Zaradi uvedbe novih informacijskih sistemov
c.) Zaradi spremembe zakonodaje, predpisov, uredb…
d.) Drugo _______________
15. MENITE, DA ŠTEVILO USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ, KI JIH ZAPOSLENI OPRAVI,
VPLIVA NA USPOSOBLJENOST IN DOBRO UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH?
a.) Da
b.) Ne
c.) Delno
d.) Ne vem
16. V ČEM SE NAJBOLJŠI ZAPOSLENI V VAŠI OBČINI RAZLIKUJEJO OD OSTALIH?
(možnih je več odgovorov)
a.) Po izobrazbi
b.) Po izkušnjah
c.) Po predanosti delu
d.) So prijazni do strank
e.) Se stalno dodatno usposabljajo in izobražujejo
17. KAJ DEJANSKO VPLIVA NA USPOSOBLJENOST IN DOBRO UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH V
VAŠI OBČINI? (Ocenite od 1-5, pri tem 1 pomeni najmanj vpliva, 5 pa najbolj vpliva,
možnih je več odgovorov)
1

2

primerna
izobrazba
delovne izkušnje
plača
splošno javno
mnenje
dodatna
izobraževanja in
usposabljanja
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4

5

