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POVZETEK
V diplomskem delu je predstavljeno oblikovanje projektnih timov pri proračunskem
procesu občine. Zaradi krize, ki se je na svetovnih trgih pojavila leta 2008, so države v
postopke priprave proračuna začele vključevati načeli uspešnosti in učinkovitosti. Tudi
Slovenija ni izjema: z razvojem proračunskega sistema je pospešila uveljavljanje
zakonodaje ter vpeljevanje k učinkovitosti oz. rezultatom usmerjenega proračuna.
Hipoteze, ki so v okviru raziskave preverjene, so:
-

učinkovitost proračunskega procesa lahko merimo s kazalnikom učinkovitosti
zaposlenih v strokovnih službah;
proračun kot temeljni akt občine služi kot vodilo za doseganje ciljev skozi projekte;
zahtevnost projektov določa kompetence projektnega tima.

Hipoteza, da lahko učinkovitost proračunskega procesa merimo s kazalnikom učinkovitosti
zaposlenih v strokovnih službah je potrjena z organiziranostjo in delovanjem Mestne
občine Velenje. Pri izvedbi raziskave je poleg rezultatov samoocenitve Mestne občine
Velenje s pomočjo skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v javnem sektorju
(CAF) opravljena tudi primerjava povprečne realizacije prihodkov in odhodkov proračuna v
letih 2005 in 2007 na prebivalca in zaposlenega v upravi Mestne občine Velenje. Prav tako
je potrjena hipoteza, da projekti uresničujejo cilje občine, za katere je vodilo proračun kot
temeljni akt. Nazadnje je s pomočjo dveh projektov potrjena tudi hipoteza, da zahtevnost
projektov določa kompetence projektnega tima, ki je imenovan za izvedbo le-tega.
Občinski proračun je eden izmed vodilnih procesov, v katerega je za doseganje
učinkovitosti in uspešnosti nujno potrebno oblikovati projektne time. S kratko
predstavitvijo in organizacijsko strukturo Mestne občine Velenje je v diplomskem delu
obravnavana pomembna vloga proračuna Mestne občine Velenje ter uspešnost
projektnega tima gospodarskih in negospodarskih javnih služb.
Ključne besede: proces, občina, proračun, projektni tim, uspešnost in učinkovitost.
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SUMMARY
THE CREATION OF PROJECT TEAMS IN MUNICIPALITY BUDGET
PROCESS
This thesis presents the design of project teams in the county budget process. Due to the
crisis, which appeared in 2008, countries in the budget preparation process have begun to
integrate the principles of effectiveness and efficiency. Slovenia is not an exception: the
development of the financial system has accelerated the implementation of legislation and
the introduction of performance or performance-based budgeting. The hypotheses that
are tested in the survey are:
- The efficiency of the budget process can be measured by performance indicators
employed in professional services;
- The budget of the municipality as the basic document serves as a guide to achieve the
objectives through projects;
- The complexity of the project provides skills of the project team.
The hypothesis that the efficiency of the budget process is measured by the performance
indicators employed in professional services confirmed by the organization and
functioning of the Municipality of Velenje. In carrying out the research in addition to the
results of self-assessment of the Municipality of Velenje through a common assessment
framework for public sector organizations (CAF) made a comparison between the average
realization of revenue and expenditure of the budget in 2005 and 2007, per capita and
employee in the administration of the Municipality of Velenje. It also confirmed the
hypothesis that the projects meet the goals of the municipality, which led to the budget
as a basic act. Finally, with the help of the two projects the hypothesis that the
complexity of the project provides skills of the project team was confirmed, which is
named for the implementation thereof.
The municipal budget is one of the leading processes in which it is to achieve efficiency
and effectiveness necessary to create project teams. With a short presentation and
organizational structure of the Municipality of Velenje in the thesis discussed the
important role of the budget of the Municipality of Velenje and the success of the project
team and non-commercial public service.
Keywords: process, municipality, budget, project team, effectiveness and efficiency.
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1 UVOD
Namen diplomskega dela je proučitev dejavnikov povečanja uspešnosti proračunskega
procesa občine, ki ga te dosegajo s pomočjo delovnih skupin in timov. Uspešnost
razumemo kot del upravljanja, ki prispeva k učinkovitosti izvedbe.
Cilj diplomskega dela je opredeliti ciljno usmerjen proračunski proces in vlogo tima pri
uspešnosti proračunskega procesa.
Raziskava je bila izvedena z namenom preverjanja naslednjih hipotez:
H1: Učinkovitost proračunskega procesa lahko merimo s kazalnikom učinkovitosti
zaposlenih v strokovnih službah.
H2: Proračun kot temeljni akt občine služi kot vodilo za doseganje ciljev skozi projekte.
H3: Zahtevnost projektov določa kompetence projektnega tima.
Uvodoma je predstavljen pojem tima, njegovo nastajanje in delovanje. Za obstanek
današnjih organizacij je vsekakor zelo pomembno, da znajo delovati v timu, saj ljudje v
organizaciji večino časa preživijo v medsebojni interakciji – pogovori, sestanki, posveti, pri
projektih, v delovnih timih in podobno. Poglavje zajema tudi predstavitev k ciljem in
rezultatom usmerjen proračunski proces, ki se osredotoča na oblikovanje programov in
pripravo proračuna okrog niza ciljev in želenih rezultatov, ki morajo biti opredeljeni na
začetku proračunskega procesa.
V tretjem poglavju je predstavljen proračunski proces in projektno vodenje v občini.
Predstavljena je njegova klasifikacija, struktura, kako se ga sprejema in izvršuje. Proračun
predstavlja zelo širok in razvejan pojem, za katerega je potrebno upoštevati in dosledno
spremljati zakonodajo. Projektno vodenje v občini je v veliki meri povezano in odvisno od
proračuna – vodenja projekta, ki se financira iz proračunskih sredstev, ne bi bilo možno
izpeljati brez ustrezne priprave proračuna. Z mrežnim planiranjem pa lahko poenostavimo
in uspešno vodimo projekt od njegove zasnove do izvedbe.
Četrto poglavje predstavlja empirični del diplomskega dela. Uvodoma je predstavljena
Mestna občina Velenje in pomembna vloga proračunskega procesa občine. S pomočjo
Ganttograma je predstavljen celoten proces priprave proračune Mestne občine Velenje za
leto 2012. Predstavljena sta dva projektna tima v lokalni skupnosti, ki se v praksi tudi
največkrat združujeta. Področji gospodarstva in negospodarstva v MOV predstavljata tudi
največji delež proračuna, imata največ projektnih timov pri izvedbi investicij in programov.
Na primeru uspešnega projektnega tima gospodarskih javnih služb, ki v večini primerov
izvajajo investicije, je predstavljena regijska kolesarska pot, ki bi povezovala Koroško in
Savinjsko statistično regijo. Predstavlja del povezave med Šaleško in Mislinjsko dolino. Gre
za kolesarsko pot po obstoječi železniški trasi Huda luknja. Mestna občina Velenje si za
trajnostni razvoj mesta zelo prizadeva in spodbuja uporabo koles tako pri vsakodnevnih
1

opravkih, kot tudi za namen rekreacije in turizma. V septembru 2012 je župan s sklepom
imenoval projektni tim, ki bo v sodelovanju z občino Mislinja in Direkcijo za avtoceste
Republike Slovenije izvedel 9,3 km dolgo regijsko kolesarsko povezavo Velenje–Dolič,
odsek Huda luknja. Na kratko je predstavljen namen in cilj projekta ter organiziranost
projektnega tima. S pomočjo WBS diagrama je projekt retrogradno razčlenjen, da je pri
njegovi izvedbi lažje spremljati vsako posamezno fazo.
Prav tako je v poglavju predstavljena uspešnost projektnega tima negospodarskih javnih
služb, ki v večini primerov izvajajo programe. Na primeru največjega slovenskega
otroškega festivala – Pikinega festivala, ki je najbolj prepoznavna blagovna znamka
kulturnih produktov Mestne občine Velenje, je predstavljena koordinacija projektnega
tima, ki je v tem primeru sestavljen iz predstavnikov lokalnih javnih zavodov. Kot merilo
za učinkovitost in uspešnost zaposlenih v občinski upravi in njenih timov je predstavljen
model CAF, ki ga je MOV izvedla v letih 2005 in 2007. Opravljena pa je tudi primerjava
realizacije proračuna za leti 2005 in 2007 z namenom ugotoviti, ali lahko učinkovitost
zaposlenih v strokovnih službah merimo z učinkovitostjo proračunskega procesa.
Peto poglavje je namenjeno analizi in preverjanju zastavljenih hipotez.
Pri pisanju diplomskega dela so bile uporabljene naslednje metode raziskovanja:
•
•
•
•

metoda deskripcije, s pomočjo katere so opisana dejstva in procesi v zvezi s
proračunskim procesom,
metoda klasifikacije, s pomočjo katere so definirani pojmi,
metoda kompilacije kot postopek povzemanja tujih izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela in
metoda sinteze, kjer so strnjene in združene ugotovitve s pojasnjevanjem.
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2 TIMI V TEORIJI IN CILJNO USMERJEN PRORAČUNSKI
PROCES (CUP)
Danes skoraj ni organizacije, v kateri ne bi uporabljali timskega dela. Gre za manjše
skupine sodelavcev, ki svoja znanja osredotočajo na skupno nalogo. Cilj zadane naloge
mora projektni tim navdihniti, saj s tem precej bolj razširijo storitveno zmogljivost. Znotraj
tima pa ustvarijo svojo lastno, specifično govorico.
Vsekakor pa ne gre zanemariti dejstva, da ima uspešen tim tudi dobrega vodjo tima, ki
podpira delovanje tima, da se tim razvija in dopolnjuje, omogoča svojim članom prostor
za razvoj, omogoča timu, da nenehno vsrkava nove informacije ter da tim uspešno in
kvalitetno pripelje do želenega, zastavljenega cilja.
»Že od samega začetka so se ljudje povezovali v skupine, saj so te temelj človekovega
družinskega življenja, zaščite, bojevanja vladanja, rekreacije in dela. Obnašanje skupin je
lahko popolnoma kaotično, lahko pa ga z organiziranjem povzdignemo do popolne
urejenosti, ki zagotavlja uspeh. Vse bolj postaja očitno, da so skupine najuspešnejše, če
jih uspemo preoblikovati v produktivnejše enote, ki jih imenujemo timi« (B. Maddux,
1992, str. 10).

2.1 POJEM TIM
Tim je gradbena enota organizacije. Je skupina ljudi, ki skupaj deluje in uspešno rešuje
naloge. V predvidenem času in s smotrno rabo razpoložljivih virov kakovostno opravljajo
svoje delo. Prisotna sta interakcija med posamezniki v timu in aktivno prilagajanje
skupnemu cilju.
Za sestavo uspešnega tima sta pomembna izbira članov in usposabljanje tima o tem, kako
naj člani med seboj sodelujejo in učinkovito delajo znotraj dodeljenih vlog.
So primeri, ko člani ne sodelujejo, so pasivni ali si nasprotujejo, ne vidijo smotra,
povzročajo težave. Pomembna je vloga vsakega posameznika, ključna vloga pa pripada
vodji. Ta mora doseči, da člani med seboj sodelujejo in si pomagajo v korist oddelka
oziroma organizacije.
Posamezniki in timi vlagajo svoje znanje in sposobnosti z namenom, da bi bilo delo čim
boje opravljeno. Praksa pa pokaže prave rezultate. Sodelovanje med člani omogoča
pridobivanje izkušenj in možnost nenehnega izboljševanja dela v timu. (po Možini in dr.,
2002, str. 559)
»Delo v timu zahteva, da prevladujejo povezovalne sile in nujnost, da se ohrani ter
uporablja specifičnost različnih članov. Relativna samostojnost in odgovornost članov terja
od tima, da doseže raven, ko tudi različnost povezuje in ne razdvaja, saj le-ta širi obzorje
spoznavanja in povečuje verjetnost učinkovite akcije.« (Praper v: Mayer in dr., 2001, str.
29)
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2.2 NASTAJANJE TIMOV
2.2.1

ODLOČANJE ZA UPORABO TIMSKEGA DELA

Lipičnik (1996, str. 49) meni, da je odločitev za timsko delo oziroma za način dela sploh
odvisna predvsem od narave naloge, stopnje težavnosti, časa, ki ga imamo na voljo za
reševanje itn.
Če je naloga razmeroma preprosta, rešitev, način in pot reševanje so znani ter zato ni
treba posebej razmišljati, kako naj bi se naloga opravila, timsko delo ni primerno.
Kakršnokoli razpravljanje o nalogi, zbiranje zamisli in usklajevanje mnenj so v tem
primeru odveč. To bi podaljšalo čas reševanja in zmanjšalo uspešnost. Nalogo je treba
samo opraviti.
Za zapletene primere, kjer rešitve in poti niso vnaprej znane, uporabimo timski način dela.
V takih primerih je dobrodošlih več mnenj, ki lahko z usklajevanjem privedejo do najboljše
rešitve (po Lipičniku, 1996, str. 49–52).
2.2.2

VELIKOST TIMA

»Številčna velikost skupine je dejavnik, ki vpliva na uspešnost skupine posredno. Z
velikostjo skupine se spreminja njena moč, vendar učinkovitost ne raste sorazmerno z
velikostjo dodanih članov. Optimalno število članov je od pet do deset. Večji timi se težko
organizirajo za učinkovito delo in sprožijo manj idej ter med člani nastanejo težave pri
komuniciranju, so centralizirani, formalizirani in v njih lahko formirajo podtime, med tem
ko so manjši timi zaželeni predvsem tam, kjer naj bi člani izražali in delili mnenja z
drugimi in v njih se pojavlja sproščenost, izmenjevanje mnenj in inovativnost članov.« (po
Možini in dr., 2002, str. 564–565)
»Z velikostjo tima oziroma s številom članov v timu se spreminjajo: pripadnost,
soglasnost, sreča, komunikacija, število idej, mnenj članov, avtokratsko vodenje, hitrost,
odnosi, procesi in učinkovitost. O številu članov je zato treba skrbno razmisliti. Če se v
timu ustvarijo podtimi, nastane nevarnost, da se podtimi borijo za položaj, kar je v škodo
skupnemu delu. V tem primeru je bolje oblikovati podtime, ki imajo svoje vodje, ti se
vsake toliko časa sestanejo in poročajo o svojih zamislih, predlogih in sklepih.« (po Možini
in dr., 2002, str. 564–565)
2.2.3

STRUKTURA TIMA

Učinkovitost tima je odvisna tudi od lastnosti posameznikov, ki so del tega tima. S poskusi
so ugotovili, da osebnostne lastnosti, kot so sodelovanje, uvidevnost, zrelost,
prilagodljivost in upoštevanje drugih, pozitivno vplivajo na delovanje v timu. Lastnosti, kot
so agresivnost, samozaupanje, pobuda, zainteresiranost za individualne rešitve in
samostojnost, pa zmanjšujejo skupinsko povezanost ter njeno učinkovitost. Odkrili so tudi,
da socialno vedenje zmanjšuje motivacijo skupine in tekmovalnost med člani, povečuje pa
družabnost ter družbeno interakcijo.
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Kljub tem ugotovitvam učinkovitosti delovanja tima ne moremo popolnoma določiti z
osebnostnimi lastnostmi posameznikov, temveč z lastnostmi skupine kot celote.
Osebnostne lastnosti, ki močno vplivajo na učinkovitost tima, Lipičnik deli na dve skupini,
in sicer:
•
•

na lastnosti, ki bistveno vplivajo na nastanek tima (odprtost, zaprtost, družabnost,
nedružabnost) ter
na lastnosti, ki bistveno vplivajo na reševanje problemov (znanja in sposobnosti, ki so
v pomoč pri spopadanju s problemi).

Tim hitreje nastane, če so ljudje homogeni, podobnih lastnosti. Med njimi se lažje
vzpostavijo odnosi za začetek delovanja. Homogeni tim je primernejši za preprostejše
naloge, med tem ko je heterogeni po znanju primernejši za reševanje bolj zapletenih
problemov. Ob zelo zapletenih primerih pa bi morali sestaviti homogen tim po osebnostnih
lastnostih in čim bolj heterogenega po znanju in zmogljivosti. (po Lipičniku, 1996, str. 55–
56)
2.2.4

NASTAJANJE TIMA

»Razvoj tima se začne, ko se ljudje, člani, odločijo za sodelovanje pri neki nalogi.
Oblikovanje lahko poteka na različne načine. Najbolj preprosta vprašanja, ki nam
pomagajo oblikovati tim, so:
•
•
•

Kakšen je problem oziroma naloga, s katero se tim sooča?
Kaj nas ovira pri delu, da bi bili uspešni?
Kaj moramo narediti, da bi rešili problem, izpolnili pričakovanja članov tima?« (Možina
in dr., 2002, str. 560)

Za oblikovanje tima oziroma skupine pa Lipičnik (1996, str. 56) opisuje tehnike za izbiro
ljudi v delovne skupine. Slabost teh tehnik je predvsem v tem, da temeljijo zgolj na
zaupanju. Sestavljavec skupine se za neko tehniko odloči, če vanjo zaupa, nobena pa ne
zagotavlja poznejše uspešnosti pri delu izbrane skupine. Uspešnost se lahko ugotovi šele
po končani nalogi. Izjema je samo tehnika vedenjskih vzorcev, s katero je avtor želel že
na začetku napovedati uspeh skupine. Te tehnike so:
•

•
•

Naključni izbor: Če sestavljavci zaupajo naključju, da bo torej naključni izbor
zagotovil razmere za delovanje, izbere člane po tehniki naključnega izbora (na primer
po naključnem številu, seznamu itn.).
Določanje skupine: Sestavljavci, ki zaupajo sebi in svoji intuiciji, člane določijo zgolj
na podlagi občutkov o možnostih sodelovanja teh oseb.
Tehnika mandatarjev: Če sestavljavci skupine menijo, da morajo kandidati sami
izraziti naklonjenost bodočim sodelavcem, uporabijo tehniko mandatarjev. Naredijo
seznam vseh morebitnih kandidatov in ga postavijo na vidno mesto. Vsak kandidat
označi druge kandidate, s katerimi bi najraje sodeloval. Mandatar postane tisti, ki je
dobil največ glasov, njegova naloga pa je, da po svoji presoji določi člane, s katerimi
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•

•

bi sodeloval. Če je potrebnih več skupin, se izbere več mandatarjev, ti pa izbirajo vsak
po enega člana, nato se krog ponovi, dokler se ne sestavijo potrebne skupine. Pogoj
za izvedbo te tehnike je, da mora mandatar kandidate poznati.
Morenova sociometrija: To je tehnika, ki se uporablja za proučevanje odnosov med
člani prihodnjih skupin. Vsak kandidat na listek napiše tri kandidate, s katerimi bi
najraje sodeloval. Na prvo mesto napiše osebo, s katero bi najraje sodeloval, na drugo
osebo, s katero bi najraje sodelovali v primeru, da ni prve, in na tretje osebo, s katero
bi sodeloval, če ne bi bilo prejšnjih dveh. Pisne izjave se nato analizirajo. Ugotovimo,
katere osebe so izbrale druga drugo. To so dvojne ali vzajemne zveze, ki predstavljajo
ključ za sestavo skupin. Ta tehnika zahteva, da se člani med seboj poznajo. Tveganje
te tehnike nastopi, če izbirni kriteriji ne ustrezajo zahtevam za sestavo skupine, na
primer, če je treba sestaviti skupino, ki bo homogena po znanju.
Tehnika vedenjskih vzorcev: Avtor te tehnike meni, da mora biti skupina za
uspešno delo sestavljena iz komplementarnih ljudi, ki se pri delu med seboj
dopolnjujejo in zastopajo potrebne vloge. Avtor ne želi vedenjskih podobnosti med
posamezni člani. Izhodišča za sestavo tima so torej vedenjski vzorci posameznih
kandidatov. Če se ti razlikujejo in dopolnjujejo hkrati, lahko računamo na uspešno
delo. Če se razlikujejo in ne dopolnjujejo, bo uspešnost pri delu majhna. Če pa so
vedenjski vzorci članov enaki, bo takšna skupina neuspešna (po Lipičniku, 1996, str.
57–61).

2.2.5

DELOVANJE V TIMU

Ko tim nastane in se osredotoči na nalogo oz. zastavljen cilj, morajo vsi njegovi člani med
seboj usklajeno sodelovati. Že pri enostavnih nalogah je usklajenost tima bistvenega
pomena, saj člane med seboj poveže s skupnim interesom za dosego cilja.
Možina navaja bistvene stvari za uspešno delovanje tima. Meni, da so za uspešno
delovanje tima pomembni:
•

•

»Seznanjenost članov s cilji, ki jih tim želi doseči. Cilji morajo biti jasni in merljivi, člani
jih morajo sprejeti. Učinkoviti timi morajo upoštevati tako osebne potrebe članov, kot
potrebe tima. Timi so uspešnejši, čim bolj so cilji tima približani individualnim ciljem.
Tim mora dovoliti posamezniku, da prispeva najboljše, kar zmore in da mu timsko delo
da, kar potrebuje (uveljavitev, priznanje itn.).
Drugo, kar je zelo pomembno za učinkovitost timskega dela, je odprtost in odkritost v
medsebojnem odnosu članov. Ustvariti moramo vzdušje, v katerem so razlike v
stališčih, interesih in željah nekaj popolnoma normalnega in si člani upajo govoriti o
svojem pogledu na neko stvar. Prisotno je sproščeno izražanje, tudi nasprotovanje.
Neprijetne stvari rešujejo v razumevajočem vzdušju. Prednosti takega delovnega
vzdušja prinašajo izboljšanje v komunikaciji in povratnih informacijah, povečujejo
znanje članov tima o sebi in drugih, dogajanje v timu boljše razumejo in občutijo,
nastale konflikte pa uporabijo za nove zamisli, spoznanja in pobude.
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•

•

•

•

•

•

•

Zaupanje med člani tima. Člani tima morajo dobiti občutek, da so drugi pošteni, odkriti
in tako vredni zaupanja. Človek, ki zaupa, namreč ne dvomi v iskrenost drugega in
tudi sam govori sproščeno o težavah, pomanjkljivostih in prednostih.
Sodelovanje v timu pomeni skupno delo z namenom žeti rezultate. Člani prispevajo
svoje sposobnosti in znanje. Ker imajo skupne cilje, se zavedajo, da bodo tudi drugi
člani prispevali svoje znanje in napore. Konflikti, s katerimi srečujejo takšni timi, se
hitro analizirajo in poskušajo rešiti. Spodbujajo ustvarjalno razpoloženje, zato jih
jemljemo kot nekaj, kar lahko vodi k ustreznim spremembam in novim zamislim ter
rešitvam.
Brez dobrega odločanja v timu ne gre. Pred odločanjem se je treba vprašati, kakšne
bodo odločitve, formalne ali neformalne, ali imajo člani dovolj podatkov in informacij,
na kateri ravni bodo odločitve sprejete, ali imajo člani odpor do sprememb, ali so
nekateri člani vplivnejši od drugih ter kdo bo sprejel odgovornost za odločitve (člani,
vodja, drugi itn.). Dobro odločanje je rezultat sodelovanja med člani tima. Ključna
oseba, ki odloča o načinu procesa odločanja, pa je vodja.
Dobro vodenje je zelo pomembno za učinkovitost tima. Dober vodja deli delovne
naloge, zaupa svojim sodelavcem, se zaveda ciljev, si vzame čas za usposabljanje in
promoviranje članov. Daje strokovno in drugo pomoč, je močna osebnost, sposoben
tim povezovati, ga motivirati ter ustvarjati dobro delovno in medsebojno vzdušje.
Delovni tim naj bi se vseskozi razvijal, ne da se zadovolji s prvotno strukturo, načinom
dela. Člani tima naj bi nenehno opazovali delovanje tima in samoiniciativno predlagali
zamisli za izboljšave, da bi proces dela v prihodnje hitreje in učinkoviteje stekel ter da
bi lažje reševali konfliktne situacije. Člani naj bi bili visoko storilni in zadovoljni,
rezultati pa čedalje boljši.
Učinkoviti timi iščejo sposobne posameznike, ki bi lahko s svojim delovanjem
pripomogli k razvoju tima. Ko so ti posamezniki v timu, jim ta daje vse možnosti, da
njihove sposobnosti in znanje pridejo do veljave. Najbolj običajne lastnosti uspešnih
so, da so aktivni, iščejo izzive, radi spoznavajo sebe, čas in energijo pametno
izkoriščajo, pomagajo drugim, so sproščeni, odprti in odkriti, imajo jasne osebne
vrednote, visoke standarde, želijo povratne informacije, radi imajo, da so naloge
opravljene, sprejemajo mnenje drugih in mu tudi nasprotujejo, dopuščajo svobodo v
mišljenju ter uživajo v življenju. Neuspešni so velikokrat pasivni, se izogibajo izzivom,
ne želijo spoznavati sebe, zapravljajo čas in energijo, ni jim mar za druge, so napeti in
zaskrbljeni, radi manipulirajo, posnemajo vrednote drugih, imajo nizke standarde, ne
želijo povratnih informacij, težijo k opravljanju nalog, niso strpni do mnenj drugih, ne
marajo konfliktov, svobode v mišljenju jih je strah, večkrat se počutijo nesrečne.
Brez ustreznega vzdušja in medsebojnih vezi v timu ni prave učinkovitosti. Počutje
vsakega posameznika je pomembno. Prijetno vzdušje omogoča sproščeno delovanje,
zadovoljstvo in sodelovanje. Je garancija za uspeh, ta pa je vir nadaljnje
motiviranosti.« (Možina, 1992, str. 74–83)
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2.3 ZNAČILNOSTI CENTRALNO USMERJENEGA PRORAČUNA (CUP)
»Nezadostnost virov in omejenost proračunskih sredstev sta težavi vseh držav, tudi
slovenske izvršilne in zakonodajne oblasti, ki sta zaradi povečanja učinkovitosti uporabe
proračunskih sredstev iskali rešitev tudi v reformiranju javnih financ in njihovega
upravljanja. Reforma upravljanja javnih financ se je v Republiki Sloveniji, kot tudi drugod
po svetu, osredinila na izboljšanje rezultatov delovanja javne uprave in javnih služb ter na
preseganje proračunske miselnosti, po kateri je bilo pomembno le, koliko izvajanje
programa stane oziroma koliko izvajalci storitev porabijo ter kaj delajo, ne pa, ali programi
javnih služb omogočajo stalen napredek in izboljšanje storitev za uporabnike na
posameznem področju javnega sektorja ob skrbnem gospodarjenju s proračunskim
denarjem.
Cilj proračunske reforme je povečati gospodarnost, učinkovitost in uspešnost javnega
sektorja na vseh ravneh delovanja, saj prav te lastnosti predstavljajo kritični faktor pri
izvajanju programov in storitev na državni in lokalni ravni.
Koncept CUP, kot je predviden s predpisi, predstavlja logični okvir poslovanja javnega
sektorja, zastavljen »od zgoraj navzdol«, z jasno definiranimi postopki za opredelitev vsaj
dvoletnih ciljev na državni in lokalni ravni in z njimi povezanih pričakovanih rezultatov,
tudi s kazalci in kazalniki njihovega doseganja. Koncept vzpostavlja povezave med vložki,
aktivnostmi in rezultati ter med pričakovanimi rezultati in cilji delovanja programov ali
organizacij. Upošteva predlaganje in vrednotenje proračunskih zahtevkov, ki temeljita na
vnaprej določenih pričakovanih rezultatih in ne le na podlagi popisa proizvedenih dobrin in
storitev ali posameznih aktivnosti.
K rezultatom usmerjeni način načrtovanja in izvrševanja proračunov je močno orodje in je
v pomoč vodstvu pri upravljanju posamezne organizacije, vzpostavljanje novega modela
merjenja učinkovitosti in uspešnosti omogoča tudi večjo vključenost zaposlenih v
delovanje na različnih ravneh in njihovo aktivno sodelovanje pri izboljševanju sodelovanja.
Tako sodelovanje zagotavlja, da so cilji in pričakovani rezultati preverjeni in jih zaposleni
tudi sprejmejo, kar je za doseganje rezultatov nesporno bolje kot njihovo uvajanje »po
direktivah«. CUP zato predstavlja proces, v katerem se proračuni uporabljajo za
doseganje stalnega družbenega napredka in povečevanja javne odgovornosti za delovanje
na posameznem področju.
Model CUP predstavlja ogrodje za oblikovanje programov organizacij javnega sektorja ter
opisuje odnose med vložki, aktivnostmi in rezultati. Teoretično opisuje, kako naj bi
programi delovali, da dosežejo načrtovane rezultate. Model predstavlja splošni pristop, ki
združuje načrtovanje, izvrševanje, ocenjevanje in poročanje o programih.« (Računsko
sodišče Republike Slovenije, Revizijski priročnik, str. 9–11)
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Slika 1: Faze v modelu upravljanja, naravnanega k ciljem in rezultatom

Vir: Revizijski priročnik (2010, str. 13)

2.4 NAČRTOVANJE PROGRAMOV
»Načrtovanje programov se izvaja na več odločevalnih ravneh: na ravni neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov: na vladni, ministrski, lokalni ravni, na ravni
posamezne izvajalske organizacije ter na ravni posamezne enote v okviru izvajalske
organizacije. V fazi načrtovanja se pogosto uvajajo tudi nove politike in reforme.
Načrtovanje predstavlja izhodišče za pripravo programskih predlogov za proračun. Pomeni
določanje razvojnih namer in ciljev delovanja posameznega segmenta družbe ali
posameznih organizacij izvajalk programov. Vsebuje prepoznavanje in opredelitev želenih
učinkov delovanja programov ter potrebnih proizvodov in storitev (izidov), ki bodo
zagotovili želene učinke ob koncu načrtovanega obdobja. Vključuje določitev programskih
pokazateljev za merjenje uspešnosti delovanja ter povezovanja ciljev politik, vložkov,
izidov in učinkov s potrebnimi proračunskimi sredstvi. Zajema tudi opredelitev pomembnih
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zunanjih dejavnikov, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, vendar niso pod vplivom
načrtovalcev oziroma izvajalcev.
Načrtovanje temelji na pripravi razvojnih načrtov področij, ki morajo vsebovati tudi
vrednostne ocene dejanskih neskladij, pomanjkljivosti in razvojnih potencialov.
Dolgoročno strateško (razvojno) načrtovanje in kratkoročno proračunsko (izvedbeno)
načrtovanje sta tesno povezana, saj morajo pričakovani kratkoročni rezultati izhajati iz
dolgoročno opredeljenih razvojnih ciljev in pričakovanih rezultatov.« (Računsko sodišče
Republike Slovenije, Revizijski priročnik, str. 14)

2.5 UPRAVLJANJE S PROGRAMSKIMI VIRI
»Programski viri so omejeni in dragoceni, zato je z njimi treba ravnati gospodarno in jih
razporejati tako, da se zastavljeni cilji in pričakovani rezultati dosegajo na čim bolj
učinkovit način. V okviru programsko usmerjenega proračuna to delo koordinira najvišje
vodstvo javne organizacije (na vladni ravni na primer minister), na programski ravni pa so
za doseganje programskih ciljev in rezultatov zadolženi programski vodje.
V tem procesu morajo biti programski viri upravičeni (utemeljeni) s pričakovanimi rezultati
in ne le s programi oziroma s stroški, ki jih ti povzročajo. Poudarek na pričakovanih
rezultatih vpliva na racionalnejšo uporabo virov in tudi na večjo odzivnost javnih služb na
potrebe proračunskih uporabnikov, povečuje pa tudi odgovornost za doseganje rezultatov.
Proračunski uporabnik je odgovoren le za doseganje tistih načrtovanih rezultatov, na
izvrševanje katerih v okviru svojih pooblastil lahko tudi vpliva. Na doseganje rezultatov
namreč lahko vplivajo tudi različni zunanji dejavniki (zunaj organizacije – predvidljivi in
nepredvidljivi), katerih delovanja proračunski uporabniki ne obvladujejo, zato je
pomembno, da so v opredelitvi pričakovanih rezultatov upoštevani vsi glavni zainteresirani
subjekti in so morebitni zunanji vplivi v čim večji meri razkriti vnaprej.« (Računsko sodišče
Republike Slovenije, Revizijski priročnik, str. 9–11)

2.6 POROČANJE O REZULTATIH
»Delovanje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov mora biti javno, odzivno
in odgovorno. Ugotovitve o dosežkih se morajo odražati v poročilih o rezultatih delovanja,
ki jih proračunski uporabniki predložijo svojim nadzornim organom, resornim organom,
vladi in državnemu zboru v predpisanih rokih po koncu obdobja, na katerega se nanašajo.
V demokratičnih družbah ima javnost namreč pravico vedeti, kako je bil porabljen javni
denar ter kaj je bilo z njim narejeno in doseženo. Merjenje delovanja in poročanja o njem
sta za celoten proces upravljanja javnega sektorja bistvenega pomena, saj konsistentna,
pravočasna in jasna poročila o delovanju in doseženih rezultatih pomagajo zagotoviti
polno odgovornost javnih organizacij za rezultate upravljanja in izvrševanja programov.
Poročanje je lahko namenjeno notranjim ali zunanjim uporabnikom informacij, zato lahko
poročila upoštevajo različne ravni podrobnosti, ki ustrezajo potrebam različno
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strukturiranih vrst javnosti.« (Računsko sodišče Republike Slovenije, Revizijski priročnik,
str. 15–16)
Slika 2: Shema ciljnega upravljanja in financiranja programov

Vir: Revizijski priročnik (2010, str. 16)
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3 PRORAČUNSKI
OBČINI
3.1

PROCES

IN

PROJEKTNO

VODENJE

V

KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna se upošteva Odredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanje in odplačil dolga (Ur. list
RS, št. 75/98, 16/99, 48/99, 74/99, 90/99, 105/01).
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke proračuna po naslednji
klasifikaciji:
•

•

•
•

3.2

institucionalna: prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih
enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.
Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so
neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
ekonomska: ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava; daje odgovor na vprašanje, kaj se vplačuje v proračune, kaj se
plačuje iz proračunov in je temelj strukture proračunov;
programska: daje odgovor na vprašanje, za kaj se uporabljajo javna sredstva;
funkcionalna: uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej
so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še
podprogrami (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2012 in
2013, 2011, str. 9–11).

STRUKTURA OBČINSKIH PRORAČUNOV

Zakon o javnih financah (ZJF) poleg državnega proračuna ureja tudi področje sestave,
priprave in izvrševanja občinskih proračunov. Tudi za občinske proračune veljajo občinska
proračunska načela: načelo proračunske enotnosti, načelo popolnosti, načelo izkazovanja
proračunskih prihodkov in odhodkov v popolnem obsegu, načelo proračunske točnosti,
načelo celovitega pokrivanja, načelo predhodne potrditve, načelo periodičnosti, načelo
proračunskega ravnotežja, načelo denarnega toka, načelo proračunske specializacije,
načelo učinkovitosti in gospodarnosti, načelo preglednosti proračuna, načelo javnosti
proračuna, načelo večletnosti proračunskega načrtovanja.
Občinski proračuni so sestavljeni iz:
•
•
•

splošnega dela,
posebnega dela in
načrta razvojnih programov.
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Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrt oziroma plani razvojih programov
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
Sestava finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je v skladu z domačo in mednarodno
prakso uzakonjena v javnofinančni zakonodaji. ZJF opredeljuje, da proračun kot akt
občine sestavlja vrsta dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg pravic proračunske
porabe po ekonomskih namenih, po proračunskih uporabnikih ter njegova notranja
struktura v skladu s programsko in funkcionalno klasifikacijo.
S proračunskimi dokumenti se določata obseg in vsebina pravic proračunske porabe po
posameznih programih in njihovih sestavnih delih, kot jih izvajajo posamezni neposredni
in posredni proračunski uporabniki (povzeto po Cvikl in Korpič – Horvat, 2007, str. 39).

3.3 POSTOPEK SPREJEMANJA PRORAČUNA
Proračun občine se sprejme po Zakonu o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12) z odlokom. S
proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene
financiranja javne porabe občine.
Tretje poglavje ZJF opredeljuje pripravo proračuna in finančnega načrta. Župan mora
predlagati občinskemu svetu v sprejem:
•
•
•
•

predlog občinskega proračuna z obrazložitvami (vključno z načrti delovnih mest in
načrtom nabav),
program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto z
obrazložitvami,
predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in
predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna
(13. člen, 2. odstavek).

Proračun občine se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s
proračunskim letom za državni proračun. Če proračun ni sprejet pred začetkom tekočega
leta, sprejme župan odločitev o začasnem financiranju občine in o tem obvesti občinski
svet ter nadzorni odbor. Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni
prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto.
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh
po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev
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predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega sveta.
Župan predstavi skupaj z osnutkom proračuna občine tudi izhodišča za sestavo proračuna
(ZJF, 29., 32. in 33. člen).

3.4 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Izvrševanje proračuna se začne s trenutkom uveljavitve proračuna in traja do konca
proračunskega leta, ko je treba poročati o izvršitvi proračuna in v ta namen pripraviti
zaključni račun proračuna. Gre za fazo izvrševanja, v kateri se sredstva proračuna
uporabljajo za določene namene, sprejete v proračunu, kot tudi za njegovo pravočasno in
fleksibilno prilagajanje. Izvrševanje proračuna je tesno povezano s fazo načrtovanja, saj
poraba dobro načrtovanega proračuna lahko sledi ciljem uresničevanja programov in
politik, ki jih določi zakonodajalec s sprejetjem proračuna. Izvrševanje proračuna mora
zagotavljati, da se bodo sredstva porabljala pravilno in smotrno ter v skladu z nameni,
določenimi v proračunu. Zato je treba stalno spremljati izvrševanje proračuna po
finančnih, fizičnih in drugih indikatorjih učinka (povzeto po Cvikl in Korpič – Horvat, 2007,
str. 164).

3.5 PROJEKTNO VODENJE V OBČINI
Projektno vodenje v občini je ključnega pomena, saj lokalna skupnost z izvajanjem in
vodenjem projektov skrbi za nenehen napredek in razvoj lokalne skupnosti. S projekti
poskuša uresničevati svoje cilje tako kratkoročno, kot tudi dolgoročno. Glede na to,
kolikšen je proračun posamezne občine, se načrtujejo projekti za izvedbo v posameznem
proračunskem obdobju. Vsaka občina ima svojo vizijo in strategijo razvoja, zato na
podlagi le-teh poskušajo uresničevati projekte, ki so lahko enkratni (npr. investicije,
dogodki, prireditve) ali ponavljajoči (npr. proračun, javni razpisi).
»Projektno vodenje je skupek vodstvenih nalog. Od organizacije, vodenja, upravljanja in
nadzorovanja do tehnik in sredstev za izvedbo projekta. K temu sodi uporaba izkušenj in
znanj ter metod in orodij za realizacijo projektnih nalog.
Projektno vodenje zajema več opravil, ki se pojavljajo med izvajanjem projekta:
•
•
•

vodenje, organiziranje, ustvarjanje, upravljanje,
koordiniranje, vrednotenje, nadziranje,
motiviranje in reševanje sporov.

Redkokdaj ves projekt poteka tako, kot bi bilo zamišljeno v prvotnem načrtu. Zato je
uspešno vodenje projektov odvisno tudi od nenehnega načrtovanja in preverjanja.«
(Center vseživljenjskega učenja Pomurje, 2013)
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Slika 3: Sestavine vodenja

Vir: Center vseživljenjskega učenja Pomurje (2013)

»Iz slike 3 je razvidno, kako si sestavine vodenja vzročno-posledično sledijo in so druga
drugi pogoj. Pri projektnem vodenju natančno opredelimo, kako bo delo potekalo, kako so
si naloge odvisne, kdaj se kakšna naloga začne in konča ter kdo je za katero odgovoren.«
(Center vseživljenjskega učenja Pomurje, 2013)
»Definicija projektnega vodenja pravi, da z dobro opredeljenim procesom zagotovimo čim
večjo produktivnost dela in čim manj prostega teka ljudi pri projektu. Uspešno projektno
vodenje je enostavno, pregledno in učinkovito. Ker je vsak projekt pomemben podvig za
organizacijo, se ga je potrebno lotiti skrbno in po posameznih fazah. Projektno vodenje
mora biti dobro organizirano, opraviti ga morajo usposobljeni ljudje, vključiti pa ga je
treba tudi v celovito vodenje, in sicer od planiranja prek izvajanja do nadzorovanja. Za
optimalno vodenje projekta moramo najti optimalno ravnovesje med časom, denarjem,
materialnimi viri in človeškim prispevkom znotraj posamezne družbe.
Projektno vodenje je torej umetnost upravljanja razpoložljivega časa virov in želenih ciljev
projekta.
Projektno vodenje je uporaba znanj, spretnosti, mehanizmov in tehnik z namenom, da
projektne aktivnosti zadostijo projektnim zahtevam.
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Projektno vodenje je uspešno, kadar doseže cilje projekta:
•
•
•
•
•
3.6

v predvidenem času in pravem časovnem obdobju,
v okviru predvidenih stroškov,
s pričakovanimi tehnikami,
z uspešno in učinkovito uporabo dodeljenih virov,
z minimalnimi odstopanji.« (Kerzner, 1992, str. 4–6)

FAZE VODENJA PROJEKTA

»Vodenje kateregakoli procesa, tudi projektnega, poteka po fazah, ki se izvajajo od
začetka do konca projekta; izvajanje teh faz zagotavlja učinkovito delo.
Faze vodenja so:
•
•
•
•

3.7

Organiziranje – priprava aktivnosti in potrebnih virov v medsebojni povezavi v ciljno
usmerjenem procesu projekta.
Koordiniranje – usklajeno delovanje vseh aktivnosti k skupnemu končnemu cilju.
Kontroliranje – preverjanje poteka del in doseganje vmesnih in končnih ciljev.
Vrednotenje in ocenjevanje – ugotavljanje doseganja ciljev v kvantitativnem in
kvalitativnem pogledu.« (Center vseživljenjskega učenja Pomurje, 2013)

MREŽNO PLANIRANJE PRI PROJEKTU

»Mrežno planiranje (načrtovanje) je kvantitativna metoda vodenja projekta. Razumemo jo
kot pomoč pri optimiranju izvajanja projektov.« (Devjak, 2004, str. 187)
Vsak projekt je potrebno planirati, spremljati realizacijo (kontrolirati) ter na podlagi analize
tudi voditi. Mrežno planiranje temelji na prikazu diskretnih opravil, s pomočjo mrežnega
diagrama.
Elementi vsakega mrežnega plana so:
•

•

Dejavnost je proces, ki se mora opraviti, da bi se na poti h končnemu cilju prešlo z
neke stopnje na naslednjo višjo stopnjo. Traja določen čas, ima začetni in končni
dogodek, povezuje dva in samo dva dogodka, se lahko začne šele tedaj, ko nastopi
dogodek, ki pogojuje njen začetek, je načeloma vezan na vire, ki so potrebni za njeno
izvedbo.
Dogodek je stanje, ki nastopi, ko se neka dejavnost začne ali konča. Z istim dogodkom
se lahko začne ali konča več dejavnosti, med dvema zaporednima dogodkoma lahko
poteka samo ena dejavnost.

»Mrežno planiranje je metoda, ki je med uporabniki priljubljena zaradi enostavnosti in
preglednosti. Razširjeno uporabo te metode pripisujemo predvsem naslednjim
prednostim, ki jih metoda mrežnega planiranja pri vodenju projektov omogoča:
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•
•
•
•
•
•

celovit pregled nad projektom,
enoznačen prikaz odvijanj in medsebojne povezanosti delnih procesov ter posameznih
aktivnosti projekta,
terminske ocene trajanja, začetkov in zaključkov procesov ali aktivnosti projekta,
ugotovitev kritične poti, najkrajšega možnega trajanja projekta,
pravočasno odklanjanje motenj, ki lahko vplivajo na potek projekta,
določitev izvajalcev in s tem odgovornosti za izvajanje posameznih aktivnosti in
podprojektov.« (Devjak, 2004, str. 223–224)
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4 PROJEKTNO DELO V PRORAČUNSKEM PROCESU MESTNE
OBČINE VELENJE
4.1 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE VELENJE
Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v
dokumentih prvič omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa še stoletja gospoduje
grad, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1270. V 16. stoletju je Šaleška dolina
postala ena od središč protestantskega življenja na Štajerskem. Največja pridobitev tega
časa je bila šola, ki so jo v Velenju ustanovili protestantje. V srednjem veku je bila Šaleška
dolina zaradi velikega števila gradov (preko 20) znana tudi kot »dolina gradov«, ime pa se
je ohranilo vse do danes.
Nekoliko močnejši gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. in v začetku 20.
stoletja, ko so v bližini Velenja odprli premogovnik. Leta 1931 je prav od te dejavnosti še
vedno živela nekaj več kot polovica prebivalstva Šaleške doline. Velenjski premog in
šoštanjska tovarna usnja sta dva od razlogov, da je to področje dobilo železnico, ki je
skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891 in tako povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa je
bila omogočena tudi železniška povezava Velenja s Koroško.
Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m.
Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške
doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev peto največje v Sloveniji,
v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas,
Staro Velenje, Šalek in Šmartno.
Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje,
Premogovnik Velenje, Esotech idr.) in prerašča v regionalni Savinjsko-šaleški center z
razvito trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje
ima status mestne občine (MOV, 2013).
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Slika 4: Lega mestne občine Velenje v slovenskem prostoru

Vir: MOV (2008)

V Velenju se prav tako odvijajo številne turistične in druge prireditve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pikin festival,
Rudarski praznik – Skok čez kožo,
Kunigunda,
Mednarodni atletski miting,
Adventure race Slovenia,
ITTF World Tour,
sejmi,
jadralna regata,
glasbeni in plesni festivali idr.

V mestu je mogoče obiskati številne kulturne institucije, kot so: Knjižnica Velenje, Muzej
Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, Galerija Velenje, Festival Velenje, Mladinski
center Velenje.
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Mestna občina Velenje občankam in občanom ponuja pomoč v različnih oblikah in
možnostih. Nekaj odmevnejših:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.2

Odbor za pomoč občankam in občanom,
projekt »Socialna vključenost starejših«,
zavetišče za brezdomce in javna kuhinja,
enkratne izredne denarne pomoči,
varna hiša,
dnevni centri za posamezne skupine,
denarna pomoč ob rojstvu otroka,
dislocirana pisarna Belega obroča,
brezplačno pravno svetovanje,
Mestna blagajna – plačevanje položnic brez provizije. (MOV, 2013)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA MESTNE OBČINE VELENJE

Organiziranost občinske uprave, notranje organizacijske enote, njihova delovna področja
ter medsebojna razmerja, način vodenja, naloge, pooblastila in odgovornosti, sodelovanje
z drugimi organi ter zagotavljanje javnosti dela so določeni z Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
29/2010) ter Pravilnikom o notranji organizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne
občine Velenje.
Občinsko upravo sestavljajo:
•
•
•
•
•

Urad
Urad
Urad
Urad
Urad

za
za
za
za
za

javne finance in splošne zadeve,
razvoj in investicije,
urejanje prostora,
komunalne dejavnosti,
družbene dejavnosti.

Izven uradov se v Kabinetu župana opravljajo naloge župana, podžupanov in direktorja
občinske uprave.
Naloge občinskega redarstva in občinske inšpekcije kot prekrškovnega organa se izvajajo
v skupnem organu občinske uprave, urejenim z Odlokom o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni
vestnik MOV, št. 25/2009). Skupna uprava opravlja naloge s področja medobčinske
inšpekcije in medobčinskega redarstva za naslednje občine ustanoviteljice: Braslovče,
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava,
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko in Mestna občina Velenje.
Del nalog s področja urejanja prostora in varstva okolja se izvaja v skupnem organu
občinske uprave, urejenim z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradni vestnik MOV, št. 25/2009). Ta urad
je oblikovan znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje za izvrševanje nalog iz
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pristojnosti občine na področju urejanja prostora za območje občin Zgornje Savinjske in
Šaleške doline. Ustanoviteljice skupne občinske uprave so občine: Solčava, Luče, Ljubno,
Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki in Mestna občina
Velenje.
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Slika 5: Organizacijska shema Mestne občine Velenje

Vir: MOV (2011)
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4.3

PRORAČUNSKI
ORGANIZACIJA
PROCESA

PROCES NA MESTNI OBČINI VELENJE IN
PROJEKTNEGA
VODENJA
PRORAČUNSKEGA

Tako kot večji del javnega sektorja, se tudi MOV drži koncepta centralno usmerjenega
proračuna ter k rezultatom usmerjenega načina načrtovanja in izvrševanja proračuna.
Mestna občina Velenje je s 1. 3. 2011 izvedla sistemizacijo občinske uprave z namenom
povečanja učinkovitosti timskega dela v upravi.
Proračunski proces je eden izmed ponavljajočih se projektov in se izvaja skozi vse leto. S
pomočjo projektnih timov in veljavne zakonodaje pa poskuša MOV s proračunskim
procesom doseči tudi zastavljene cilje, ki so ključnega pomena za razvoj lokalne skupnosti
in njenih prebivalcev.
Da bi se proračunski proces izvajal kar se da dosledno, je MOV uvedla proračunske
kolegije, kjer župan in vodja službe za finance in proračun skupaj z vsemi vodjami uradov
usklajujejo in skrbijo, da se posamezne faze proračunskega procesa izvajajo v
dogovorjenih in predpisanih rokih.
V spodnji tabeli so prikazane posamezne faze priprave proračuna MOV. Za izvedbo faz
skrbijo tako rekoč vsi skrbniki proračunskih postavk, ki tvorijo posamezen urad. Vodje
uradov pa posamezne faze usklajujejo na proračunskih kolegijih, ki ga vodi župan. Gre
prav tako za timsko delo, ki v tem primeru zajema celotno občinsko upravo, saj v njem
sodeluje večina zaposlenih, ki so odgovorni za proračunske postavke v okviru svojega
urada.
Tabela 1: Faze priprave proračuna MOV za leto 2012
Zap. št

Datum pričetka

Naloga

Nosilci nalog

Datum izvedbe

1

31. 8. 2012

priprava opisa načrtovanih politik občine za leto 2013

župan

4. 9. 2012

2

31. 8. 2012

priprava OPO FN MOV za leto 2013

župan

4. 9. 2012

3

31. 8. 2012

priprava navodila za pripravo proračuna za leto 2013

vodja SFP

4 .9. 2012

4

5. 9. 2012

priprava predlogov FN MOV za leto 2013, NRP za
obdobje 2013-2016 ter DIP za investicije, ki se bodo
pričele izvajati v letu 2013

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

12. 9. 2012

5

5. 9. 2012

priprava letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine za leto 2013

vodja PS

12. 9. 2012

6

5. 9. 2012

priprava letnih načrtov razpolaganja s premičnim
premoženjem občine za leto 2013

vodja URI

12. 9. 2012

7

5. 9. 2012

priprava programov prodaje finančnega premoženja
občine za leto 2013 z obrazložitvami

vodja UJFSZ

12. 9. 2012

8

5. 9. 2012

priprava načrtov sofinanciranja dejavnosti KS in MČ
za leto 2013

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

12. 9. 2012

9

13. 9. 2012

priprava usklajenih predlogov FN MOV za leto 2013
in NRP za obdobje 2013-2016

vodja SFP

18. 9. 2012

10

13. 9. 2012

priprava načrtov sofinanciranja dejavnosti KS in MČ
za leto 2013

vodja SFP

18. 9. 2012

11

13. 9. 2012

priprava navodila za pripravo predlogov FN KS in MČ
za leto 2013 in obrazložitev programske klasifikacije

UJFSZ - KS in MČ

18. 9. 2012

12

19. 9. 2012

usklajevanje predlogov FN MOV za leto 2013

župan

26. 9. 2012
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13

19. 9. 2012

usklajevalni sestanek o načrtih sofinanciranja
dejavnosti in investicij s predsedniki svetov KS in MČ

župan

14

20. 9. 2012

priprava predlogov FN KS in MČ za leto 2013 z
obrazložitvami

predsedniki
KS in MČ

svetov

4. 10. 2012

15

26. 9. 2012

priprava usklajenih predlogov FN MOV za leto 2013
ter NRP za obdobje 2013-2016 z DIP

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

3. 10. 2012

16

4. 10. 2012

priprava usklajenih predlogov FN MOV za leto 2013
ter NRP za obdobje 2013-2016

vodja SFP

10. 10. 2012

17

11. 10. 2012

priprava obrazložitev usklajenih predlogov FN MOV
za leto 2013 in NRP za obdobje2013-2016

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

16. 10. 2012

18

11. 10. 2012

priprava kadrovskih
obrazložitvami

vodja UJFSZ

16. 10. 2012

19

11. 10. 2012

priprava usklajenih letnih načrtov pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto
2013

vodja PS

16. 10. 2012

20

11. 10. 2012

priprava usklajenih letnih načrtov razpolaganja s
premičnim premoženjem občine za leto 2013 z
obrazložitvami

vodja URI

16. 10. 2012

21

11. 10. 2012

priprava programov prodaje finančnega premoženja
občine za leti 2012 in 2013 z obrazložitvami

vodja UJFSZ

16. 10. 2012

22

16. 10. 2012

seznanitev kolegija uprave in pregled posameznih
načrtov (finančnih in ostalih) z obrazložitvami za leto
2013

vodja SFP

16. 10. 2012

23

16. 10. 2012

priprava čistopisov načrtov (finančnih in ostalih) za
leto 2013 z obrazložitvami

vodja SFP

19. 10. 2012

24

16. 10. 2012

priprava predloga osnutka odloka o proračunu MOV
za leto 2013

vodja SFP

19. 10. 2012

25

19. 10. 2012

obravnava in potrditev predloga osnutka odloka o
proračunu MOV za leto 2013 ter oddaja gradiva v
proceduro

župan

19. 10. 2012
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19. 10. 2012

priprava povzetkov obrazložitev osnutka proračuna
MOV za leto 2013 za predstavitev na seji SMOV

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

26. 10. 2012

27

6. 11. 2012

obravnava in sprejem osnutka odloka o proračunu
MOV za leto 2013

SMOV

6. 11. 2012

28

7. 11. 2012

priprava zapisnika pripomb k osnutku proračuna
MOV za leto 2013, podanih na seji SMOV

KŽ

8. 11. 2012

29

9. 11. 2012

priprava predloga odloka o proračunu MOV za leto
2013 na osnovi pripomb svetnikov

vodje
uradov
in
skupnih
občinskih
organov

16. 11. 2012

načrtov

za

leto

2013

z

19. 9. 2012

30

9. 11. 2012

priprava analize pripomb k osnutku proračuna MOV
za leto 2013, podanih na seji SMOV

predstojniki uradov

16. 11. 2012

31

19. 11. 2012

priprava čistopisa predloga proračuna MOV za leto
2013

vodja SFP

23. 11. 2012

32

23. 11. 2012

obravnava in potrditev predloga odloka o proračunu
MOV za leto 2013 in oddaja gradiva v proceduro
SMOV

župan

23. 11. 2012

33

11. 12. 2012

obravnava in sprejem predloga odloka o proračunu
MOV za leto 2013

SMOV

11. 12. 2012

34

12. 12. 2012

priprava odloka o proračunu MOV za leto 2013 za
objavo v UV MOV in na spletnih straneh ter oddaja
gradiva UV MOV

vodja SFP

14. 12. 2012

Vir: MOV (2012); lasten prikaz
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Grafikon 1: Plan poteka priprave proračuna za leto 2012 v MOV

Vir: lasten
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PRIMER PROJEKTNEGA TIMA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRI
PROJEKTU KOLESARSKE POVEZAVE »HUDA LUKNJA«

4.4

Mestna občina Velenje je v načrt razvojnih programov od leta 2013 do leta 2015 uvrstila
projekt za ureditev kolesarske poti »Huda luknja«. Predpogoj za začetek priprave idejne
zasnove projekta je bila podpora vodstva. Regijska kolesarska pot, ki bi povezovala
Koroško in Savinjsko statistično regijo, predstavlja del med Šaleško in Mislinjsko dolino v
dolžini 9,3 km. Umeščena je v omrežje državnih kolesarskih poti. Predstavlja hrbtenico
kolesarskega prometa, dostopno večini kolesarjev, saj reliefno ni zahtevna in se navezuje
na okoliške rekreacijske kolesarske poti.
MOV v prizadevanju za trajnostni razvoj mesta spodbuja uporabo koles, zato vodstvo
občine meni, da bo dvig turistične kolesarske ponudbe vplival na razvoj kolesarskega
turizma, ki se odlično navezuje s prevozom potnikov in koles po železnici na progi
Velenje–Celje in Maribor–Dravograd.
V ta namen je župan MOV s sklepom septembra 2012 imenoval projektni tim za ureditev
in promocijo kolesarskih povezav v Mestni občini Velenje.
4.4.1

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Področje načrtovane investicije je predvsem ohranjanje občutljivih naravnih območij z
ureditvijo prometne infrastrukture. Umestitev nove, od motornega prometa ločene
kolesarske površine predstavlja optimalno rešitev za izboljšanje prometne varnosti
kolesarjev na tem območju. Prednosti teh investicij se izkazujejo kot povečano
zadovoljstvo lokalnega prebivalstva zaradi urejene prometne infrastrukture ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev.
Iz družbeno, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika prinaša projekt »Huda luknja«
naslednje koristi:
•
•
•
•
•

povečanje kakovosti življenja prebivalcev,
izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev v smislu povečanja športnih aktivnosti,
posledično se pričakuje večji razvoj turizma,
zagotavlja povečanje varnosti pešcev in kolesarjev v cestnem prometu na relaciji
Velenje–Mislinja,
koristi, ki jih trasa prinaša, so širšega spektra (lokalno, regijsko in državno).

4.4.2

ORGANIZIRANOST PROJEKTNEGA TIMA

Odgovorni vodja za izvedbo investicije in vodja projekta je vodja Urada za komunalne
dejavnosti. Operativni vodja projekta je iz Urada za urejanje prostora.
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Projektna skupina za izvedbo projekta je sestavljena iz strokovnih delavcev MOV,
strokovnih delavcev upravljavca ter pogodbenih partnerjev. Pri sestavi projektnega tima
so bili upoštevani naslednji kriteriji:
•
•
•

izobrazba,
delovne izkušnje,
izkušnje pri projektih.

Projektni tim bodo sestavljali še člani iz:
•
•
•
•

Urada za komunalne dejavnosti,
Urada za urejanje prostora,
Službe za razvojne projekte in gospodarstvo ter
predstavnik DRSC.

Vodja projekta bo predvsem usmerjal izvajanje projekta ter zagotavljal njegovo realizacijo
v skladu s planom izvedbe. Projektni tim bo naknadno določil način izvajanja operativne
koordinacije izvajanja del in poročanja o izvajanju projekta. Tim bo sledil projektu od
njegove ideje do samega zaključka. Zahtevane informacije ter odgovornosti vsakega
posameznika so tako rekoč prisotne v sleherni fazi projekta, zato je dobra struktura tima
ter vzdušje v njem zelo pomembno.
Mestna občina Velenje, Občina Mislinja ter Direkcija Republike Slovenije za ceste bodo kot
investitorji v sodelovanju s člani projektnega tima za izvedbo investicije zagotovili
usmerjanje in koordinacijo projekta ter finančni nadzor nad njegovo izvedbo.
Investitorji bodo s člani projektnega tima za izvedbo investicije sodelovali pri:
•
•
•
•

razreševanju morebitnih problemov, povezanih z investicijo,
izvedbi tehničnega pregleda, vključno z nadzorom nad odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti izvedenih del,
izdelavi končnega obračuna projekta ter
pridobitvi uporabnega dovoljenja.
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Grafikon 2: WBS diagram – retrogradna členitev projekta »Huda luknja«

Vir: lasten
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4.4.3

FINANCIRANJE PROJEKTA IN S TEM POVEZANA TVEGANJA

Tako kot pri vseh večjih investicijah, tudi pri izvedbi projekta »Huda luknja« obstajajo
tveganja. Tveganja so povezana s tem, da projekt ne bo sledil zastavljenim ciljem ter da
bodo dogodki, ki se bodo dogajali med samo izvedbo projekta, negativno vplivali na
zaključek. Mestna občina Velenje ostaja realna pri izvedbi tako obsežne investicije, kot je
izvedba kolesarske poti med Velenjem in Mislinjo, a kljub temu odločna, da se projekt
uresniči.
Mestna občina Velenje kot investitor se tveganj zaveda, vendar jih bo poskušala preprečiti
oz. zmanjšati s skrbno izdelavo projektne dokumentacije, izbiro ustreznega izvajalca ter
nenehno kontrolo skozi vse faze projekta.
Kot pravi Burke (1999, str. 230) tveganje samo po sebi ni nekaj negativnega, saj se lahko
odrazi tako v podaljšanju kot skrajšanju časa izvedbe projekta, v porabi večjih ali pa
nasprotno manjših sredstev od planiranih, lahko ne dosežemo ali pa dosežemo kvaliteto
projekta.
Tabela 2: Finančna konstrukcija projekta »Huda luknja« v EUR

Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Viri financiranja investicije
DRSC
Mestna občina Velenje
Občina Mislinja
Skupaj EUR

SKUPAJ EUR
2.850.000,00
100.000,00
50.000,00
3.000.000,00

Struktura v %
95,00 %
3,33 %
1,67 %
100 %

Vir: MOV (2012); lasten prikaz

Mestna občina Velenje in Občina Mislinja bosta za izvedbo projekta »Huda luknja«
pridobili sredstva od Direkcije Republike Slovenije za ceste v višini 2.850.000,00 EUR,
razliko do vrednosti v višini 150.000,00 EUR pa bosta pokrili iz sredstev občinskega
proračuna.
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4.5

PRIMER PROJEKTNEGA TIMA NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
PRI IZVEDBI PROJEKTA »PIKIN FESTIVAL«

Pikin festival se je rodil iz enodnevne prireditve Pikin dan, ki so jo leta 1990 skupaj
pripravili sodelavci Kulturnega centra Ivana Napotnika Velenje in Medobčinske zveze
prijateljev mladine Velenje. Zadnja leta Pikin festival organizira javni zavod Festival
Velenje skupaj s soorganizatorji. Festival v Velenju raste in se že triindvajset let razvija ob
podpori Mestne občine Velenje.
Pikin festival je največji festival kulture, vzgoje, izobraževanja in zabave za otroke v
Sloveniji. Tako v Velenju v mesecu septembru, prazničnem mesecu mesta, poteka bogat
in celovit program za otroke in mlade: lutkovne, gledališke in plesne predstave,
ustvarjalne delavnice, koncerti, ulično gledališče, glasbene in likovne delavnice, kino
predstave, športne aktivnosti, različna predavanja in pogovori, natečaji in tekmovanja,
vzgojne in izobraževalne vsebine, mednarodno sodelovanje idr. Festivalska prizorišča so
razširjena po vsem mestu, središče dogajanj pa je na prireditvenem prostoru ob
Velenjskem jezeru.
Projekt, kot je Pikin festival, zahteva dobro organizacijo, ta pa je odvisna od dobrega
projektnega tima.
4.5.1

ORGANIZIRANOST PROJEKTNEGA TIMA

Pikin festival je največji kulturni produkt Mestne občine Velenje. Da je dobil razsežnosti
festivala, kot ga poznamo danes, je bilo potrebno vložiti ogromno truda, organizacije in
finančnih sredstev. Pikin festival s svojimi aktivnostmi »živi« tako rekoč skozi vse leto.
Organizacija festivala se prične tako rekoč takoj, ko se predhodni zaključi.
Mestna občina Velenje in Festival Velenje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 03/2008 in 8/2009) s sklepom vsako leto
imenujeta organizacijski odbor – projektni tim, ki festival vodi od začetka do konca.
Pri snovanju projekta »Pikin festival 2012«, ki je bil triindvajseti zapovrstjo, je bilo v
projektni tim imenovanih 15 članov. Gre predvsem za strokovne predstavnike javnih
zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOV.
Tako je imenovani projektni tim v letu 2012 Pikin festival snoval in pripravljal skozi celotno
leto. Terminski plan izvedbe so zasnovali po seriji dogodkov za otroke in mlade ter jih
razdelili v: projekte lastne produkcije ter koprodukcijske projekte, projekte postprodukcije,
projekte kulturne vzgoje ter promocijo in evalvacijo projekta.
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Projektni tim Pikinega festivala za lažjo izvedbo na samem prizorišču poskrbi, da delavnice
in kotički niso nikoli prazni. V ta namen potrebujejo 250 študentov, ki sodelujejo pri
kreiranju projekta. Formirajo tako imenovane podtime. Zanje pripravijo tudi posebne
izobraževalne oblike: varstvo pri delu, pridobivanje tehničnih znanj za posamezna
področja kulture, pedagoška znanja, motivacija ipd.
Zaradi lažje koordinacije dela v prihodnje razmišljajo, da projektni tim formirajo bolj
optimalno, z manj člani, ki bodo bolj fleksibilni in odzivni. Gre za dejstvo, da je velikost
projektnega tima precejšnjega pomena, saj se v tem obsegu (imenovanih je bilo 15
članov) niso uspešno srečevali na koordinacijah, čeprav je bila prireditev uspešno
izvedena in po številu obiskovalcev rekordna (več kot 100.000 obiskovalcev).
4.5.2

FINANCIRANJE PROJEKTA »PIKIN FESTIVAL«

Financiranje projekta, kot je »Pikin festival«, je bistvenega pomena, da se tovrsten
projekt uspešno zaključi. Čeprav je vsebinsko dobro načrtovan, saj ima že
triindvajsetletno tradicijo, je lahko ogrožen, če ni dobro načrtovan in izveden finančni del
projekta.
Mestna občina Velenje kot ustanoviteljica Festivala Velenje ima v proračunu na postavki
40318085 – Pikin festival za izvedbo zagotovljena sredstva v višini 95.000,00 EUR. Kar pa
še zdaleč ni končni znesek te prireditve.
Imenovan projektni tim se s finančnim delom projekta ukvarja tako rekoč ves čas. Festival
Velenje je v ta namen pričel s tržno dejavnostjo, ki se uspešno izvaja predvsem v smeri:
•
•
•
•
•
•
•
•

zbiranja sponzorjev,
zbiranja donatorjev,
prodaje predstav na Festivalu (lutkovne predstave, glasbene predstave),
prodaje pedagoških delavnic (vrtcem in šolam),
Pikine trgovine (prodaja promocijskih izdelkov),
Pikinega sejma (najem promocijskega šotora, lesene stojnice, najem prostora, delitev
promocijskega gradiva, oglaševanje na spletni strani),
pobiranja parkirnine na prireditvenem prostoru,
srečelov idr.

Celotna vrednost izvedbe »Pikinega festivala« v letu 2012 je bila ocenjena na 220.000
EUR.
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4.6 MERJENJE UČINKOVITOSTI
OBČINSKI UPRAVI

IN

USPEŠNOSTI

ZAPOSLENIH

V

Vsaka organizacija si prizadeva, da bi bila uspešna, učinkovita in v ta namen tudi ocenjena
z rezultati, ki bi njeno delovanje moralno podprli. Gre za meritev, ki pa ni vedno
relevantna in jo je težko izmeriti, bodisi skozi kakovost, dobiček ali zadovoljstvo
odjemalcev.
Merjenje uspešnosti delovanja je težavna naloga v privatnem sektorju, v javnem pa še
mnogo bolj. Z zahtevami po večji učinkovitosti in prilagodljivosti spreminjajočemu se
okolju se srečujejo javni sektorji vseh držav. Zahteve izvirajo iz naraščajoče kompleksnosti
družbe in okolja, naraščajočega javnega sektorja, s tem pa naraščajo potrebe po
koordinaciji, participaciji in iz omejenosti sredstev. Zaradi zahtev po nižanju izdatkov se
iščejo učinkovitejši načini vodenja, upravljanja in delovanja ter razvoja sistemov
spremljanja delovanja ter ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti (povzeto po Žurga,
2001, str. 7).
4.6.1

BISTVENE ZNAČILNOSTI SKUPNEGA OCENJEVALNEGA OKVIRJA ZA
ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU – CAF

Bistvena značilnost modela CAF (angl. Common Assessment Framework) je tudi metoda
dela, saj gre za samoocenjevanje. Pri tem naj bi se gradila organizacijska kultura, saj v
samoocenjevanju sodelujejo predstavniki vseh skupin zaposlenih, kar močno poveča
stopnjo informiranja in komuniciranja v organizaciji. Pri tem izhaja model CAF iz
prepričanja, da o organizaciji največ vedo zaposleni v njej, hkrati pa jih motivira pri
prizadevanju za stalne izboljšave.
Model CAF je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno
uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale
svoje delovanje. Model CAF zagotavlja okvir za samoocenjevanje, ki je po svoji zasnovi
podoben večjim modelom celovitega obvladovanja kakovosti (TQM), še zlasti modelu
odličnosti EFQM, predvsem pa je zasnovan za organizacije v javnem sektorju ob
upoštevanju razlik med njimi (MNZ, 2006).
4.6.2

UČINKOVITOST
SLUŽBAH

IN

USPEŠNOST

ZAPOSLENIH

V

STROKOVNIH

Pri merjenju učinkovitosti in uspešnosti Mestna občina Velenje, kot ena izmed večjih občin
v Sloveniji, ni nobena izjema. Vedno večji izdatki proračuna in zahteve občanov zahtevajo
spremljanje uspešnosti in učinkovitosti. V ta namen je MOV v letih 2005 in 2007 izvedla
meritve – samoocenitev s pomočjo modela CAF, skupnega ocenjevalnega okvirja za
organizacije v javnem sektorju.
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Merila za pridobitev ocene so bila naslednja:
1.

Merilo: Voditeljstvo – Kako vodje in menedžerji razvijajo in omogočajo
doseganje poslanstva in vizije organizacije javnega sektorja, razvijajo vrednote,
potrebne za dolgoročni uspeh ter jih z ustreznimi ukrepi in ravnanjem oziroma
vedenjem izvajajo in kako se osebno zavzemajo za to, da bi zagotovili razvoj in
uvajanje sistema upravljanja organizacije.

2.

Merilo: Strategija in načrtovanje – Kako organizacija z jasno strategijo,
osredotočeno na udeležene strani in podprto z ustrezno politiko, načrti, cilji,
ciljnimi vrednostmi in procesi, uresničuje svoje poslanstvo in vizijo.

3.

Merilo: Ravnanje z ljudmi pri delu – Kako organizacija upravlja, razvija in
sprošča znanje in polni potencial svojih zaposlenih na ravni posameznika, skupine
in celotne organizacije; kako te aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki in
strategiji ter za učinkovito delovanje zaposlenih.

4.

Merilo: Partnerstva in viri – Kako organizacija načrtuje in upravlja svoja
partnerstva in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter uspešnemu
izvajanju svojih procesov.

5.

Merilo: Upravljanje procesov in obvladovanje sprememb – Kako
organizacija upravlja, izboljšuje in razvija svoje procese, da bi lahko inovirala in
podpirala svojo politiko in strategijo ter popolnoma zadovoljevala svoje odjemalce
in druge udeležene strani in jim povečevala vrednost.

6.

Merilo: Rezultati za odjemalce/državljane – Kakšne rezultate organizacija
dosega na področju zadovoljstva njenih notranjih in zunanjih odjemalcev.

7.

Merilo: Rezultati za zaposlene – Rezultati, ki jih organizacija dosega na
področju zadovoljstva zaposlenih.

8.

Merilo: Rezultati za družbo – Kaj dosega organizacija pri zadovoljevanju potreb
in pričakovanj lokalne, nacionalne oziroma širše mednarodne skupnosti (kjer je to
primerno). To vključuje dojemanje odnosa organizacije do kakovosti življenja,
okolja in ohranjanja globalnih virov ter interna merila uspešnosti organizacije.
Vključeni so tudi njeni odnosi z upravnimi organi in drugimi državnimi organi, ki
vplivajo in urejajo njeno poslovanje.

9.

Merilo: Ključni rezultati uspešnosti delovanja – Ključni rezultati delovanja
zajemajo vse tiste dosežke, ki jih je organizacija opredelila kot izmerljive in
bistvene za kratkoročni in dolgoročni uspeh organizacije. Ključni rezultati
uspešnosti delovanja so merila za uspešnost in učinkovitost zagotavljanja
storitev/proizvodov, ciljev in ciljnih vrednosti, vključno s specifičnimi, političnimi
cilji. Ta merila so finančna in nefinančna, številna od njih pa se neposredno
navezujejo na politiko in strategijo (2. merilo) in na kritične procese (5. merilo).
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Rezultati se nanašajo na merjenje delovanja organizacije glede na doseganje ciljev
in glede na rezultate ključnih dejavnosti (uspešnost), kakor tudi glede na notranje
delovanje organizacije. Nadalje se rezultati nanašajo na merjenje delovanja
organizacije v smislu razumnega izkoriščanja njenih finančnih virov (gospodarnost)
ter učinkovite porabe finančnih virov. (Samoocenitev Mestne občine Velenje po
modelu CAF, 2007, str. 5–31)
Tabela 3: Pregled ocen po modelu CAF v letih 2005 in 2007 v MOV

MERILA
1. Voditeljstvo
2. Strategija in načrtovanje
3. Ravnanje z ljudmi pri delu
4. Partnerstva in viri
5. Upravljanje procesov in obvladovanje sprememb
6. Rezultati za odjemalce/državljane
7. Rezultati za zaposlene
8. Rezultati za družbo
9. Ključni rezultati uspešnosti delovanja
10. SKUPNA OCENA

2005
2007
3,50
2,70
3,33
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,67
3,50
4,00
4,00
2,50
2,30
3,00
3,00
3,00
3,00
3,22
3,06

Vir: Samoocenitev MOV po modelu CAF v letih 2005 in 2007

Mestna občina Velenje je pri samoocenjevanju v letih 2005 in 2007 želela pridobiti globlji
vpogled o tem, kako bi še lahko izboljšala svojo kakovost in delovanje. V ta namen je bil
prav tako imenovan projektni tim izmed zaposlenih v upravi, ki je samoocenjevanje
izpeljal strokovno.
Ob izvedbi modela v letih 2005 in 2007 se lahko razbere kar precejšnje nezadovoljstvo
med zaposlenimi. Lahko pa se MOV pohvali z visoko oceno zadovoljstva odjemalcev uslug
oz. državljanov. Stranke/občani so zadovoljni z delom uslužbencev – z reševanjem zadev
na enem mestu, znanjem, strokovnostjo in prijaznostjo zaposlenih. MOV je prilagojena
tudi za ljudi s posebnimi potrebami, npr. invalidom.
Poleg samoocenitve po modelu CAF bi v MOV učinkovitost zaposlenih v strokovnih službah
lahko merili z učinkovitostjo proračunskega procesa.

Tabela 4: Realizacija proračuna MOV za leti 2005 in 2007

LETO

PRIHODKI

ODHODKI

2005

22.991.574 EUR

22.239.609 EUR

2007

26.781.177 EUR

26.880.983 EUR

Vir: Uradni vestnik MOV, št. 17/2006 in 6/2008; lasten prikaz
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Tabela 5: Povprečna realizacija prihodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na prebivalca
MOV in zaposlenega v upravi MOV
LETO

Št. prebivalcev

Realizacija prihodkov
proračuna/prebivalca

Število
zaposlenih
v upravi
MOV

Realizacija prihodkov
proračuna/zaposlenega

2005

33.668

682,89 EUR

104

221.072,82 EUR

2007

34.140

784,45 EUR

106

252.652,61 EUR

Vir: lasten, tabela 4

Grafikon 3: Prikaz povprečne realizacije prihodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
zaposlenega v upravi MOV

Vir: lasten, tabela 5
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Grafikon 4: Prikaz povprečne realizacije prihodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
prebivalca v MOV

Vir: lasten, tabela 5

Iz tabele 5 je razvidna povprečna realizacija prihodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
prebivalca in zaposlenega v MOV.
MOV je tako v letu 2005 v proračunu povprečno realizirala 682,89 € prihodkov na
prebivalca oz. občana MOV, v letu 2007 pa za 14,87 % več. Tukaj gre predvsem za
dohodnino, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na
promet nepremičnin, upravne takse, davek od premoženja, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, turistične takse, denarne kazni itn. Glede na število zaposlenih v
upravi MOV pa je v letu 2005 v proračunu povprečno realizirala 221.072,82 € prihodkov
na zaposlenega, v letu 2007 pa za 14,28 % več. Tukaj gre predvsem za razpise,
najemnine za stanovanja, najemnine poslovnih prostorov, odprodajo poslovnih oz.
stanovanjskih prostorov, prihodke iz naslova sofinanciranj (projekti).
Tabela 6: Povprečna realizacija odhodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na prebivalca
MOV in zaposlenega v upravi MOV
LETO

Št. prebivalcev

Realizacija odhodkov
proračuna/prebivalca

Število
zaposlenih
v upravi
MOV

Realizacija odhodkov
proračuna/zaposlenega

2005

33.668

660,56 EUR

104

213.842,39 EUR

2007

34.140

787,37 EUR

106

253.594,17 EUR

Vir: Uradni vestnik MOV, št. 17/2006 in 6/2008; lasten prikaz
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Grafikon 5: Prikaz povprečne realizacije odhodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
prebivalca v MOV

Vir: lasten, tabela 6
Grafikon 6: Prikaz povprečne realizacije odhodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
zaposlenega v upravi MOV

Vir: lasten, tabela 6

Iz tabele 6 je razvidna povprečna realizacija odhodkov proračuna v letih 2005 in 2007 na
prebivalca MOV in zaposlenega v upravi MOV.
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MOV je tako v letu 2005 v proračunu povprečno realizirala 660,56 EUR odhodkov na
prebivalca oz. občana, v letu 2007 pa za 19,20 % več. Glede na število zaposlenih v
upravi MOV je v letu 2005 realizirala v proračunu povprečno 213.842,39 EUR odhodkov na
zaposlenega, v letu 2007 pa za 18,59 % več. Gre predvsem za tekoče odhodke, tekoče
transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere ter dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev.
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5 ANALIZA REZULTATOV IN RAZPRAVA
Cilj diplomskega dela je proučevati dejavnike povečanja uspešnosti proračunskega
procesa občine s pomočjo delovnih skupin in timov. Po opredelitvi ciljno usmerjenega
proračunskega procesa in vloge ter nastanka projektnih timov je glede postavljenih
hipotez mogoče ugotoviti naslednje:
H1: Učinkovitost proračunskega procesa lahko merimo s kazalnikom učinkovitosti

zaposlenih v strokovnih službah.
Zaposleni v strokovnih službah so odgovorni za razpolaganje s proračunskimi sredstvi
organa, tako na strani izdatkov kot prejemkov. Učinkovitost proračunskega procesa je do
neke mere odvisna od zaposlenih v strokovnih službah, saj preko proračunskih postavk,
katerih skrbniki so, prevzemajo in plačujejo obveznosti, zato se hipoteza lahko potrdi.
Še vedno pa ostaja velik problem javne uprave v tem, da nima dovolj dobro razvite
metode spremljanja kakovosti in dokazovanja uspešnosti. Na primeru MOV so povzeti
rezultati samoocenitve po metodi CAF za leti 2005 in 2007, ki izkazujejo ocene po devetih
merilih. Metoda CAF je MOV v teh dveh letih ponudila priložnost, da se več nauči o sebi in
da si pridobi močno orodje za začetek stalnega izboljševanja. Iz opravljene primerjave
realizacije proračuna za leti 2005 in 2007, ki je prikazana v grafih 4, 5, 6 in 7, lahko
govorimo o oceni povprečnih prihodkov in odhodkov na občana in zaposlenega v upravi
MOV. Povprečni prihodki proračuna na zaposlenega v upravi MOV se primerjalno v letih
2005 in 2007 povečujejo, kar pomeni, da zaposleni v strokovnih službah delajo več oz. da
je njihov obseg dela večji. Učinkovitost zaposlenih v občinski upravi je mogoče meriti z
višino prihodkov občine, ki niso zakonsko predpisani (kupnine, donacije, različna
sofinanciranja – projekti, najemnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
komunalni prispevek).
Na prihodke proračuna, kot so dohodnina, davek na dediščine in darila, davek na dobitke
od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, upravne takse, davek od premoženja,
turistične takse, denarne kazni itn., občinska uprava nima vpliva, saj so zakonsko
predpisani.
H2: Proračun kot temeljni akt občine služi kot vodilo za doseganje ciljev skozi projekte.
Na primerih dveh projektnih timov s področja gospodarstva in negospodarstva, ki se v
MOV največkrat združujeta, se ta hipoteza lahko potrdi. V kolikor si lokalna skupnost
zastavi cilje, s katerimi bo realizirala projekte, ki so namenjeni izboljšanju življenjskega
okolja ter ponudbi storitev v občini, je to odvisno od dobro načrtovanega proračuna. MOV
to dokazuje že vrsto let z izvedbo Pikinega festivala, katerega cilj je spodbujanje otroške
ustvarjalnosti. S projektom »Huda luknja« pa je cilj MOV in Občine Mislinja umestiti novo,
od motornega prometa ločeno kolesarsko površino, ki bo predstavljala optimalno rešitev
za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev na relaciji Velenje–Mislinja, s tem pripomogla
k razvoju turizma in spodbujala zdrav način življenja.
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H3: Zahtevnost projektov določa kompetence projektnega tima.
Obvladovanje situacij, prilagodljivost na hitre spremembe in doseganje rezultatov v
kratkem času z omejenimi sredstvi povečujejo potrebo po uspešnih projektnih timih.
Glede na predstavljena projektna tima v MOV, se hipoteza lahko potrdi. Oba projektna
tima sta imenovana za dosego ciljev zahtevnih projektov, tako po finančni plati kot tudi
konstrukciji in obsegu projekta. Poleg usmerjanja na delovne naloge in cilje mora
projektni tim obvladati še marsikatero drugo veščino, kot je komunikacija, pogajanja,
ustvarjalnost, zanesljivost in predanost delu, vztrajnost in odprtost, motiviranost ter
sposobnost, da se spopade tudi s kriznimi situacijami med izvedbo tako zahtevnih
projektov. Zato je skrbno imenovan projektni tim, ki premore raznolike kompetence,
ključnega pomena pri izvedbi zahtevnih projektov.
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6 ZAKLJUČEK
Kako pomembno je timsko delo v današnjih časih, se najbrž zaveda vsaka organizacija. V
diplomskem delu so v drugem poglavju povzeti timi in ciljno usmerjen proračunski proces,
ki je ne nazadnje tudi timski projekt države pa tudi lokalne skupnosti.
Specifika lokalnih skupnosti je proračun. Sedanje zaostrene razmere in kriza na svetovnih
trgih lahko privedeta do neskladja med javnofinančnimi sredstvi in razvojnimi potrebami.
Veliko držav išče rešitve, kako bodo bolj učinkovito porabljale proračunska sredstva za
doseganje ciljev in uresničevanje nalog. Centralno usmerjen proračun oz. proračun,
usmerjen k rezultatom, je izbrala tudi Slovenija. In lokalne skupnosti niso nobena izjema.
Zaposlene je tako potrebno nenehno motivirati za timsko delovanje. Ob timskem
delovanju lahko organizacija pričakuje boljše delovne rezultate, ki vplivajo tudi na
odjemalce storitev.
Timsko delo postaja vse bolj pogost način organiziranosti v podjetjih in lokalnih
skupnostih. Konkurenčnost trga je organizacije prisilila, da z vedno manj vložka naredijo
več. S tem pa delovne funkcije postajajo vse bolj povezane in zahtevajo timske pristope.
Seveda gre za dejstvo, da je tim v primerjavi s posameznikom bolj kreativen, produktiven,
prilagodljiv, inovativen in tudi bolj odgovoren za izvedbo kompleksnejših nalog. Člani tima
morajo dobro poznati namen in cilje tima, svojo vlogo v njem in naloge. Tako lahko svoje
delovanje usmerijo v dosego skupnega cilja, kar pa je najpomembnejše.
V tretjem poglavju diplomskega dela sta povzeta proračunski proces in projektno vodenje
v občini. Zavedanje, da je proračun obsežen in kompleksen proces, lahko državo in
lokalno skupnost pripelje do boljšega gospodarskega stanja. Ob tem ne gre zanemariti
dejstva, da je spremljanje obsežne zakonodaje zelo pomemben del proračunskega
procesa. Projektno vodenje je eden izmed dejavnikov, ki zajema znanja, veščine, orodja in
procese vodenja, da se kompleksnejši procesi lahko odvijajo ciljem naproti.
V četrtem poglavju (empiričnem delu) diplomskega dela je predstavljena organiziranost
MOV ter njen proračunski proces, ki je za lažje spremljanje razdelan z Ganttoramom. Kako
se peta največja občina v Sloveniji spopada z izvedbo kompleksnejših, obsežnejših
projektov, je na primerih prikazano s pomočjo dveh projektov. Delovanje projektnih timov
je prišlo do izraza v vseh fazah projekta, tako na področju negospodarstva kot
gospodarstva. Uspešno vodenje, medsebojno zaupanje, podpora vodstva, prilagodljivost,
dobro vzdušje in ne nazadnje dobra izbira članov projektnega tima z veliko kompetencami
so prispevali k uresničitvi projektov.
Organizacije bi za svoje delovanje morale bolj pogosto podpirati zaposlene k timskemu
delovanju, jih spodbujati, spremljati in pravočasno odpravljati napake. Tako bi tudi
medsebojno zaupanje naraslo, okrepila bi se komunikacija. Slednja pa je eden izmed
pogojev za izmenjavo znanj, izkušenj, mnenj, predlogov ipd.
Ne glede na to, da je MOV v letih 2005 in 2007 izvedla samoocenitev po skupnem
ocenjevalnem okvirju za organizacije v javnem sektorju – CAF, bi to morala izvesti bolj
pogosto. Predvsem zaradi miselnosti, da je delo javne uprave tako specifično, da se ga ne
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da standardizirati in da se njeni procesi ne dajo celovito upravljati in meriti, kot tudi iz
razloga pridobitve povratnih informacij za zaposlene in odjemalce njenih storitev. S tem bi
okrepila delovanje, saj so povratne informacije zelo pomembne. Zato bi ta pridobitev
informacij morala biti v ospredju in ne prepuščena naključju.

42

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

Burke, Rory (1999). Project management: planning and control techniques. John
Wily & Sons Ltd, United Kingdom.
Cvikl, Martin, Zemljič, Petra (2005). Zakon o javnih financah s komentarjem.
Bonex založba, Ljubljana.
Cvikl, Milan Martin, Korpič – Horvat, Etelka (2007). Proračunsko pravo. GV
Založba, Ljubljana.
Devjak, Srečko (2004). Kvantitativne metode za analize v upravi. Fakulteta za
upravo, Ljubljana.
Kerzner, Harold (1992). A system approach to planning, scheduling and
controlling. Van Nostrand Reinhold, New York.
Lipičnik, Bogdan (1996). Reševanje problemov, namesto reševanje konfliktov.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
Maddux B., Robert (1992). Oblikovanje teama: vaja v vodenju. Mladinska knjiga,
Ljubljana.
Možina, Stane (1992). Osnove vodenja. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
Možina, Stane, Rozman, Rudi, Glas, Miroslav, Tavčar, Mitja, Pučko, Danijel, Kralj,
Janko, Ivanko, Štefan, Lipičnik, Bogdan, Gričar, Jože, Tekavčič, Metka, Dimovski,
Vlado, Kovač, Bogomir (2002). Management – nova znanja za uspeh. Didakta,
Radovljica.
Mayer, Janez, Bečaj, Janez, Kneževič, Ana Nuša, Košir, Manca, Kovač, Bogomir,
Pisani, Lea, Praper, Peter, Rajkovič, Vladislav, Trstenjak, Anton, Velikonja, Marija
(2001). Skrivnosti ustvarjalnega tima. Dedalus – Razvoj vodilnih osebnosti in
skupin, Ljubljana.
Žurga, Gordana (2001). Kakovost državne uprave – pristopi in rešitve. Fakulteta za
družbene vede, Ljubljana.

43

VIRI
−
−
−
−
−

−

−

−

−

−

(2008). Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje.
Privzeto 20. 4. 2013 iz: http://arhiva.velenje.si/vestniki/2008/Vestnik_18-2008.pdf.
(2006). Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2005.
Uradni vestnik MOV, št. 17/2006.
(2008). Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2007.
Uradni vestnik MOV, št. 6/2008.
(2009). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Uradni vestnik MOV,
št. 25/2009.
(2010). Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi
Mestne
občine
Velenje.
Privzeto
20.
4.
2013
iz:
http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2010/Vestnik%2029-2010g.pdf.
(2011). Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2012 in
2013.
Privzeto
24.
6.
2013
iz:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved
=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.si%2Ffileadmin%2Fmf.gov.si%2
Fpageuploads%2FProra%25C4%258Dun%2FPriprava_prora%25C4%258Duna%2
F2012-2013%2FZVEZEK_02_201213.pdf&ei=XjXIUc_WGoqTtQbYyYGACg&usg=AFQjCNF_h78l2Ywbvmu89jAoP_FLw
AGZgw&sig2=B9ZVOrh10mObSth7G9VZmQ
(2010). Revizijski priročnik. K ciljem in rezultatom usmerjen proračunski proces.
Privzeto
14.
3.
2013
iz:
http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K2709C3C0E668E24CC125723D002309C5.
(2006). Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju. Privzeto 26.
5.2013
iz:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/Kakovost/CAF_2006_S
LO.pdf.
(2006). Statut občine in poslovnik Sveta Mestne občine Velenje. Privzeto 15. 3.
2013
iz:
http://arhiva.velenje.si/razno/statut%20poslovnik2010%20neuradno%20prečiščen
o.pdf.
(1999). Zakon o javnih financah (ZJF). Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12.

44

PRILOGA
Priloga 1: Mrežni diagram poteka priprave projekta »Pikin festival 2012«

Vir: lasten
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