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POVZETEK
Uprava je del vsakdana, ki ga živimo pa najsibodi to poslovna ali javna uprava. Uprava je
neločljivo povezana s pojmom upravljanje, enak pomen pa lahko pripisujemo tudi
administraciji.
Za dobro delovanje uprave je potrebno predvsem dvoje. Zelo pomembni so zakoni, ki
urejajo njeno delovanje, torej predpisi, na podlagi katerih javna uprava izvršuje svoja
pooblastila in urejenost javnih organov ter organizacij. Enako težo kot kakovostna
zakonodaja, pa nosijo tudi ljudje. V zadnjem času se vse bolj kaže, da uspešno
organizacijo v veliki meri zagotavljajo usposobljeni zaposleni. Temu trendu se je podredila
javna uprava, saj je morala za vstop v evropske institucije upoštevati nekatere standarde
in uvesti nove zakone. Cilj prenove javne uprave je bil zagotovitev fleksibilne, učinkovite
in varčne javne uprave.
Del sistema javnega sektorja in javnih uslužbencev, so zaposleni v vzgoji in izobraževanju.
Ti se razvrščajo na strokovne in administrativno tehnične javne uslužbence. Strokovni
delavci imajo možnost napredovanja v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Ta sistem
napredovanja je v veljavi že več let in bi zanj mogli reči, da je uveljavljen. Administrativni
in tehnični delavci lahko napredujejo le v plačne razrede, kar je sicer omogočeno tudi
strokovnim delavcem. Napredovanje v plačne razrede je dokaj novo, uveljavljeno od leta
2008. Pomembna novost, ki jo prinaša, je povečanje števila plačnih razredov za
napredovanje administrativnih in tehničnih uslužbencev.
Zadnji, a obsežnejši del magistrske naloge je namenjen ravnateljevemu delu, razdelitvi
njegovih nalog na pedagoške in menedžerske ter pogojem za zaposlitev. Danes je
ravnatelj v prvi vrsti menedžer in šele kasneje pedagoški vodja, čeravno naj bi bilo
obratno. Za takšno stanje je odgovorna država, saj s »preveliko vnemo« sprejema
predpise, ki se tičejo tudi delovanja šol in vrtcev in jih tako spravlja v enak položaj, kot
podjetja. Šola naj ostane šola, kraj, kjer otroci pridobivajo znanje, in, kar je še
pomembneje, pridobivajo izkušnje za življenje.
Ključne besede: javna uprava, kakovost, javni uslužbenci, zaposleni v vzgoji in
izobraževanju, menedžment v šolstvu, ravnatelj.
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ABSTRACT
Public administration represents a part of our everyday lives and this goes for both,
business and public administration. The administration is inseparably connected to the
definition of management and the same meaning can be attributed to administration.
Two basic things are needed in order for the administration to function efficiently. The
first important thing are the laws which regulate its performance, that is the regulations
on the basis of which the public administration initiates its authorisation and the
realization of public bodies and organisations. The second, equally important factor are
the people. Recently we have seen that competent employers are those who play a very
important role in assuring a successful organisation. Public administration had to follow
this trend since it had to take into consideration a number of standards and to initiate
new laws in order to enter into European institutions. The aim of public administration’s
renovation was to ensure flexible, efficient and economical public service.
In my master’s thesis I will concentrate on the group of public employees represented by
the employees in education and schooling. They are classified into teaching staff and
administrative technical and secretarial assistants. Teachers, kindergarten teachers,
education counsellors and others can be promoted into civil servants titles: mentor,
adviser and councillor. This system of promotion has been valid for several years and it
could be said it works. The administrative, technical and secretarial assistants can only be
promoted to wage groups, which is also the case with teachers. Wage groups promotion
is fairly new; it came into practice in 2008. The important novelty it has brought is the
increased number of wage groups for promotion of administrative, technical and
secretarial employees, which has changed from five wage groups to ten.
The last and the most extensive part of my master’s thesis is about head teacher’s work,
his pedagogical and management tasks and the conditions of employment. Today the
head teacher is in the first place a manager and only secondly the pedagogical leader,
even though it should be just the opposite. The state is responsible for that since they are
extremely eager to adopt numerous regulations regarding the code of action in schools
and kindergartens. They consequently put schools in the same position as business
companies, which they are of course not. Schools should remain schools, the place where
children gain knowledge and new skills and what is even more important, get life
experience.
Key words: public administration, quality, public servants, employers in education,
management in education, head teacher.
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1 UVOD
Javni sektor predstavlja znaten delež zaposlenih v Republiki Sloveniji. V svoji nalogi želim
predstaviti strukturo in delovanje javnega sektorja ter pojem uprave in upravljanja. Ker
sodobna javna uprava poskuša delovati po meri človeka, se bom na kratko posvetila tudi
kakovosti in učinkovitosti, čemur sledi novi javni menedžment.
Država je z zakonodajo predpisala način opravljanja javnih nalog, organiziranost svojih
institucij, hkrati pa jim zagotavlja tudi materialne pogoje za delovanje.
Ljudje, zaposleni v javnem sektorju, so osnovni gradniki javnih organizacij in kot taki
pomembno prispevajo k delovanju le teh. Odziv okolja na status ljudi, zaposlenih v
javnem sektorju je večkrat kritičen, saj uporabniki storitev mnogokrat najdejo
pomanjkljivosti v delovanju sistema, ki pa ni vedno posledica nekakovostnega dela
zaposlenih.
Zakon o javnih uslužbencih deli zaposlene na uradnike in strokovno tehnične javne
uslužbence. Zakon natančno predpisuje pogoje za zaposlitev. Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju pa definira sestavo plače. Oba omenjena zakona sta lex specialis.
Področij, ki jih ne zajema uslužbenska zakonodaja, pa ureja Zakon o delovnih razmerjih,
ki sicer praviloma velja za zasebni sektor.
V nadaljevanju se bom posvetila predvsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na
primarni ravni, saj sta dokaj specifični del javnega sektorja. To področje ureja krovni
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki govori predvsem o
strokovnih delavcih. Strokovni delavci imajo možnost napredovanja v nazive in plačne
razrede, nestrokovni delavci pa le v plačne razrede. V tem poglavju se nameravam
podrobneje poglobiti v sistem napredovanju, tako v plačne razrede, kot tudi v nazive.
Primerjala bom stari sistem napredovanja v plačilne razrede in današnjo ureditev.
Ker sodobni čas zahteva sodoben pristop k poslovanju in upravljanju, bo moja naloga
usmerjena tudi v raziskovanje šolskega menedžmenta.
Ravnatelj ima v našem pravnem redu dvojno vlogo, in sicer je menedžer, hkrati pa še
pedagoški vodja. Raziskovala bom, katerih nalog je več in ali je to delo mogoče razmejiti.
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1.1

PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA TER HIPOTEZE

Predmet raziskovanja te naloge predstavlja celovito obravnavo napredovanja javnih
uslužbencev, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja. Tema je aktualna, saj je
bilo napredovanje v plačne razrede uveljavljeno leta 2008 in ga v tistem obdobju v
povezavi z vzgojo in izobraževanjem, ni raziskoval še nihče.
Tudi drugi, pomembnejši del naloge, torej položaj ravnatelja, se v luči predlaganih
sprememb zakonodaje na področju negospodarskih javnih služb, lahko znajde v precepu
med strokovnimi argumenti in pritiski trenutne politike, kar za delovanje in razvoj
negospodarskih javnih služb, nikakor ni dobro.
Zasnovo naloge sem razdelila na tri večja področja, iz česar so izpeljane tudi navedene
hipoteze.
Hipoteze:
1. Pravna ureditev napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v naziv
ustrezno spodbuja strokovne delavce k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju.
2. Nova ureditev napredovanja v plačne razrede je za javne uslužbence v vzgoji in
izobraževanju primernejša, saj jim, ob predpostavki, da delajo dobro, tudi nudi
več, kot pretekla ureditev.
3. Za opravljanje del ravnatelja zakon poudarja pogoje, ki so potrebni za opravljanje
strokovnih pedagoških del, manj pa tiste, ki so potrebni za opravljanje del
poslovodne osebe, čeprav je tovrstnih del več.

1.2

NAMEN DELA

Namen dela je analizirati sistem napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Analizirala sem napredovanje v plačne razrede, kar velja za vse zaposlene, in sicer po
starem sistemu, ko je za vse vzgojno izobraževalne institucije veljal poseben predpis,
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah v plačilne razrede. Danes je
v veljavi Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki je poenotila
sistem napredovanja za vse javne uslužbence. Predvidevam, da je ta sistem vsekakor bolj
pravičen, vsaj za tako imenovane javne uslužbence na spremljajočih delovnih mestih, saj
jim nudi večji razpon razredov, kot stari pravilnik.
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko napredujejo tudi v nazive, in sicer
mentor, svetovalec in svetnik. Pogoje napredovanja določa Pravilnik o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Poskušala bom dognati, ali omenjeni
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pravilnik ustrezno motivira zaposlene k strokovnemu izobraževanju, ki jim zatem omogoča
napredovanje v nazive.
Ker je sprememba edina stalnica današnjega časa in ker statičnost ni sprejemljiva,
menim, da bi moral na čelu vzgojno izobraževalnih ustanov biti menedžer s širokim
interdisciplinarnim znanjem, ki bi se mogel in znal spoprijemati s pravnimi,
organizacijskimi in ekonomskimi vprašanji, ki jih prinaša sodobnost. Zdajšnja zakonska
ureditev ravnateljev in direktorjev v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja je, po mojem mnenju preveč toga, zaradi česar se tovrstne ustanove ne
morejo ustrezno razvijati in dvigati ravni kakovosti.

1.3

DOSEDANJE RAZISKAVE

Na področju izobraževanja in vzgoje je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, vendar za
posamezna področja, bodisi samo za položaj ravnatelja, ali kakovost šole, področje
šolskega menedžmenta ali le za napredovanje v naziv.
Špeharjeva (Selan, Zupančič, 2002, str. 187) ugotavlja, da ravnatelji opravljajo večinoma
menedžerska dela in veliko manj pedagoškega. Todičeva (2005) je inetrvjuvala ravnatelje
glede obsega dela menedžerskih in pedagoških nalog ter ugotovila, da je veliko nalog
menedžerskih in da se prepletajo s pedagoškimi.
Maja Tina Dimnik (2008, str. 46-48) je v okviru svojega magistrskega dela opravila
raziskavo o dejavnikih, ki učitelje v posameznih fazah učiteljevega profesionalnega razvoja
motivirajo k boljšemu delu. Ugotovila je, da v prvi fazi (1-3 leta deloven dobe)
profesionalnega razvoja učitelje najbolj motivirajo dobri odnosi z učenci, v drugi fazi (4-6
let delovne dobe) pa je najmočnejši motivator dober medsebojni odnos s sodelavci, prav
tako v tretji (7-18 let delovne dobe) in peti fazi ( 31-40 let delovne dobe). V četrti, zreli
fazi (19-30) let pa so zopet najpomembnejši dobri odnosi z učenci.
Na področju ugotavljanja kakovosti, je bila opravljena mednarodna raziskava Kakovost v
šoli, ki se je zaključila leta 2007. Več o tej raziskavi je zapisanega v podpoglavju
Menedžeriranje šole in kakovost.
Načine vodenja v vzgoji in izobraževanju sta proučevala Erčuljeva in Koren (2002), ki sta
mnenja, da se ni mogoče opredeliti za en sam način vodenja.
Prav tako je bilo opravljeno več raziskav o ravnateljevem delu, oziroma delitvi njegovih
nalog na pedagoške in menedžerske. Podrobneje so raziskave opisane v podpoglavju
Razmejitev pedagoškega in menedžerskega dela.
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Ker je sedaj veljavni sistem napredovanja v plačne razrede uveljavljen šele kratek čas,
sem se odločila, da bi raziskala to področje, obenem pa naredila tudi primerjavo s prej
veljavnimi predpisi.

1.4

METODOLOGIJA

Za raziskovanje in preučevanje sem se odločila uporabiti vrsto metod. Zbiranje in analiza
primarnih virov, torej zakonov in drugih predpisov ter sekundarnih virov, to je samostojnih
publikacij (knjige, zborniki itd.), člankov v revijah in ostalega. Številni viri, tako primarni
kot sekundarni, pa so dostopni tudi na svetovnem spletu. Z metodo deskripcije so opisani
določeni pojmi in dejstva, metoda kompilacije pa je uporabljena za navajanje citatov
drugih avtorjev. Z zgodovinsko metodo so na kratko predstavljena zgodovinska dejstva
pri razvoju lokalne samouprave.
Opravljena je bila raziskava, na podlagi katere bom ugotavljala, kako zaposleni v vzgoji in
izobraževanju ocenjujejo nov sistem napredovanja v plačne razrede v primerjavi s
prejšnjo ureditvijo. Ta del je namenjen vsem zaposlenim, strokovne delavce pa sem
vprašala po mnenju o napredovanju v naziv. Tretji del je namenjen ravnateljem in
njihovim pogledom o menedžerskem in pedagoškem delu, sodelovanju z zaposlenimi in
drugem. Raziskavo sem izvedla s pomočjo vprašalnikov, ki sem jih poslala vzgojno
izobraževalnim inštitucijam v svoji okolici. Pri raziskavi je torej uporabljena metoda
intervjuja oziroma ankete, za ugotavljanje izsledkov analize pa tudi različne statistične
metode za obdelavo podatkov ter prikaz teh podatkov v grafični obliki. Sagadin (2009, str.
115) opozarja, da je temelj veljavnosti vsake empirične raziskave, tako kvantitativne kot
kvalitativne, veljavnost empiričnih podatkov, na katerih gradimo raziskavo. Ob tem naši
nazori, bodisi ontološki ali epistemološki niso pomembni, hkrati pa poudarja, da to ne
pomeni, da cilji raziskav, potrebni podatki in postopki njihove validacije niso prav v
nikakršni odvisnosti od naših nazorov.

1.5

STRNJEN OPIS POGLAVIJ

Osrednji del naloge vsebuje sedem vsebinsko zaokroženih poglavij.
Prvo poglavje se dotika splošnih pojmov s področja uprave, dela, delovnih procesov,
učinkovitosti, uspešnosti, kakovosti, posebno podpoglavje pa namenjam novemu
upravljanju javnega sektorja, kjer so na kratko opisane okoliščine, ki so privedle do zahtev
po racionalnejšem upravljanju javnega sektorja.
V drugem poglavju se posvečam pravni ureditvi javne uprave. Ločeno je obravnavana
ureditev državne uprave in organov lokalne samouprave, pri slednjem je vključen tudi
kratek pregled razvoja lokalne samouprave. Skozi ureditev storitvenega dela javnega
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sektorja so opisane javne gospodarske in negospodarske službe ter zgodovinsko ozadje za
nastanek teh služb. Opredeljene so glavne naloge organov ter razmerja med njimi.
Tretje poglavje z naslovom Pravni položaj javnih uslužbencev, je razdeljeno na tri glavne
sklope. Prvi in najobsežnejši, ureja pravno ureditev sistema javnih uslužbencev. Tu je
nanizan pregled evropskih predpisov, slovenskega pravnega reda in nazadnje Zakona o
javnih uslužbencih, kot specialnega predpisa.
V nadaljevanju sem obravnavala še ureditev plače javnih uslužbencev in splošno ureditev
delovnih razmerij.
Četrto poglavje, ki sem ga poimenovala Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, se ukvarja z
opredelitvijo pojma strokovni in ostali javni uslužbenci. Opisala sem oblike izobraževanja
in usposabljanja javnih uslužbencev, predvsem strokovnih delavcev, torej praviloma
učiteljev in vzgojiteljev in jih primerjala z nekaterimi evropskimi sistemi. Obsežen del je
namenjen napredovanju v naziv in pravni podlagi zanj, napredovanju kot metodi
spodbude ter napredovanju v plačni razred.
Peto poglavje osrednjega dela naloge, sem naslovila Menedžment v šolstvu, kjer so
opredeljene specifike šolskega menedžmenta, vloge menedžerja in vpliv timskega
vodenja, zatem pa sem skušala ugotoviti ali in v kolikšni meri menedžeriranje šole vpliva
na kakovost delovanja vzgojno izobraževalnih institucij.
V šestem poglavju je bil predmet raziskovanja ravnatelj in njegova dvojna vloga. Njegove
naloge sem razdelila na pedagoško vodenje, kar vključuje sodelovanje z zaposlenimi, torej
hospitacije in druge oblike ter na sklop menedžerskih opravil. Ta del obravnava vlogo
ravnatelja kot direktorja v neprofitni organizaciji ter načine vodenja.
V zadnjem poglavju sem predstavila lastno raziskavo na podlagi katere so bile potrjene
hipoteze.
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2 UPRAVA, UPRAVLJANJE IN DELOVNI PROCESI

2.1

UPRAVA IN UPRAVLJANJE

V laičnem pojmovanju sta pojma uprava in upravljanje pomešana in se običajno
uporabljata kot sinonima. Prav tako sta neločljivo povezana s terminom administracija in
kot takšna pomenita spremljajočo dejavnost v organizaciji. Ob tem je treba poudariti, da
je vsebinski pomen besede administracija identičen besedi uprava ali upravljanje, saj gre
za prevzeto besedo iz tujih jezikov.1 Tudi pojem birokracija pogosto enačimo z upravo,
vendar ima le ta slabšalni pomen. Večina ljudi si ob tej besedi predstavlja nepregledno
število pisarn in uradnikov, ki tam sedijo in ne delajo dovolj, prejemajo pa dobro plačo in
imajo zanesljivo službo. Taka predstava ni povsem netočna, vendar je uprava vsekakor
potrebna. Drugo vprašanje pa je, kako obsežna naj bo. V nadaljevanju bom predstavila
opredelitve nekaterih strokovnjakov.
Kot trdi Virant, se s pojmoma upravljanje in uprava ne srečujemo le na področju javne
sfere, ampak povsod tam, kjer imamo opravka z organizacijami, saj ljudje svojih potreb
ne moremo zagotoviti sami. Prav iz tega razloga v družbi nastajajo organizacije, v katerih
ljudje prispevajo svoje sposobnosti in drugo, da bi skupaj zadovoljili potrebe…
»Upravljanje torej pomeni določanje ciljev organizacije in usmerjanje delovanja
organizacije k doseganju teh ciljev« (Virant, 2002, str. 15, 16).
Tudi Bučar (1969, str. 11, 15). je že pred štirimi desetletji opredelil upravljanje kot
odločanje o potrebah in načinu zadovoljevanja teh potreb. V istem času je definiral tudi
pojem uprave v formalnem in materialnem smislu. Uprava v organizacijskem smislu je
celokupnost fizičnih ali pravnih oseb, pooblaščenih za odločanje na posameznem
področju, kjer velja sistem medsebojnih razmerij. Proces sprejemanja odločitev pa je
uprava v materialnem smislu.
V kasnejših delih pa je upravljanje definiral s sociološkega vidika, in sicer da se nanaša na
ravnanje drugih ljudi, kar pomeni, da ljudje skušamo preko ravnanja drugih ljudi doseči
želene spremembe v okolju (Bučar, 1981, str. 57).
Šmidovnik (1980, str. 14-26) je predstavil več opredelitev uprave, kot sledi.
Začenjam s tako imenovano organizacijsko teorija avtorjev Simona, Smithburga in
Thompsona, po kateri je uprava organizacijska dejavnost, ki omogoča sodelovanje ljudi s
skupnim ciljem ali nalogo. Vavpetič je to teorijo nadgradil in upravo definiral kot
organizacijsko tehnično dejavnost, katera se pojavi na vseh področjih organiziranega
človeškega dela.

1

Npr. the administration iz angleškega jezika ali i´amministrazione v italijanskem jeziku.
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Šmidovnik je razdelil naloge v organizaciji na osnovne ali temeljne, zaradi katerih je
posamezna organizacija ustanovljena in upravne, ki spremljajo in omogočajo osnovni
delovni proces.
Nekoliko starejša je Fayolova teorija uprave, ki je dejavnost podjetja razvrstil v šest
funkcij, in te so: tehnična, komercialna, finančna, varstvena, računovodska in upravna.
Upravno funkcijo pa je razdelil v naslednje faze: predvidevanje, organiziranje, ukazovanje,
usklajevanje in kontroliranje. Osrednji element teorije je ukazovanje, izpostavljeno je
vodenje organizacije ter hierarhični odnosi. Fayol je sicer utemeljitelj upravljanja kot
organizacijske oziroma ekonomske znanstvene discipline.
Sistemska teorija vse stvari in dogajanja vidi kot sisteme. Sistemi so sestavljeni iz večih
delov, ki so med seboj povezani in soodvisni. Med deli in sistemi samimi stalno poteka
sistemska interakcija, uspešen pa je sistem, kjer je menjava uravnotežena. V odprtih
sistemih poteka menjava z okoljem po zaporedju input – predelava – output. Upravljanje
je hoteno človekovo usmerjanje menjave v socialnem sistemu in med sistemi, da bi
dosegel zastavljene cilje.
Kibernetsko - informacijska teorija temelji na sistemski teoriji. Bistvo teorije je optimalno
upravljanje sestavljenih sistemov s samoregulacijo. Upravljanje naj bi se torej vršilo kot
aktivnost, ki naj bi sama sebe popravljala in vodila sistem k določenim ciljem.
Šmidovnik (1980, str. 26-30) je razvrstil tudi procese upravljanja v družbenih sistemih, in
sicer po shemi ameriškega sociologa Talcotta Parsonsa. Shema je razdeljena v štiri ravni.
Instuticionalna raven, je tista, kjer se določi cilje organizacije, ki se izoblikujejo na podlagi
interesov članov. Gre za najpomembnejše odločitve, ki so bistvenega pomena za ves
nadaljnji potek upravljanja. Instrumentalna raven, na kateri se sprejete odločitve
strokovno obdelajo, udejanjijo in pripravijo na dejansko izvajanje. To je strokovni nivo in
tu se odloča o konkretnih strokovnih vprašanjih. Izvršilna raven ima nalogo preoblikovati
cilje v dejansko izvedbeno akcijo, ki se jo usmerja, usklajuje in nadzoruje. Na tehnični
ravni oziroma proizvodnji ali storitveni dejavnosti, se ustvarjajo dobrine. Organizacija te
dobrine nato posreduje svojemu okolju.
Rakočevič in Bekeš (1994, str. 43) ugotavljata, da je angleški teoretik Urwick predstavil
podobna načela upravljanja kot Fayol. Urwick je navedel šest prvin upravljanja v
organizaciji: predvidevanje, načrtovanje, organiziranje, ukazovanje, koordiniranje in
kontroliranje, zatem pa na njihovi podlagi razvil 29 načel upravljanja, za katera je
domneval, da bodo postala obvezna pravila delovanja v organizacijah.
S kratico POSDCORB pa prepoznamo Gulickovo shemo upravljanje, ki vsebuje sedem
elementov: načrtovanje (planing), organiziranje (organisation), kadrovanje (staffing),
usmerjanje (direction), koordiniranje (coordination), poročanje (reporting) in financiranje
(budgeting).
Webrov model birokratske organizacije temelji na racionalnosti. Glavne lastnosti
birokratske organizacije so hierahija, depersonalizacija odnosov, delo po pravilih… Po
Rakočeviču in Bekešu (1994, str. 46) je Webrov model zaprt sistem in je kot tak v
razkoraku z resničnostjo. Prepričana sta, da čeprav so velike organizacije današnjega časa
še vedno organizirane po tem modelu, gre za razkorak med formalno in dejansko
organizacijo.
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Rakočevič in Bekeš (1994, str. 26, 27) poskušata opredeliti upravo s pomočjo sinteze
dosedanjih ugotovitev in jo opisujeta kot posebno dejavnost, ki v povezavi in medsebojni
soodvisnosti z drugimi uresničuje postavljene cilje ter kot dejavnosti povezovanja,
koordinacije, usmerjanja, načrtovanja in organiziranja drugih dejavnosti in aktivnosti v
organizaciji, z namenom, da se doseže sprejeti cilj. Uprava je tudi del celotne dejavnosti
upravljanja in kot taka posebna strokovna dejavnost s svojimi predpisi in tehničnimi
pravili, ki temeljijo na strokovnih spoznanjih.
Po Pusiću je uprava celota organizacij in dejavnost. Meni, da lahko večino definicij uprave
razdelimo na dve skupini: na organizacijske, ki izhajajo iz subjektov uprave, torej na
organizacije, in na funkcijske, ki opredeljujejo upravo kot dejavnost (Brejc, 2000, str. 14).
Upravna organizacija je po mnenju Pusića je tista, kjer ljudje na podlagi trajne delitve
dolžnosti in pooblastil opravljajo družbene zadeve, kot svoj stalen poklic (Rakočevič in
Bekeš, 1994, str. 15). V nadaljevanju našteva glavne značilnosti upravne organizacije, ki
so: družbene zadeve, trajna delitev dolžnosti in pooblastil, profesionalna narava dela.
Upravljanje pa zanj pomeni opravljanje družbenih zadev, pri čemer gre za neprekinjeno
dejavnost povezovanja ljudi v akcijo.
»Uprava ali upravna dejavnost je tista dejavnost v organizaciji, ki omogoča izvajanje
njene temeljne dejavnosti« (Brejc, 2000, str. 14).
Zlasti v novejšem času informacijske družbe se upravljanje tesno povezuje z
menedžeriranjem. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je tudi pri nas začel
uporabljati termin menedžer in menedžment, do tedaj je šlo praviloma le za različne
prevedene inačice2 te originalno angleške besede. Temeljne funkcije menedžmenta so:
načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadzor. Kasneje se je znotraj menedžmenta razvilo
več znanstvenih disciplin, ki so pomembne za uspešno delovanje organizacije. Tako danes
poznamo predvsem: strateški menedžment (angl. Strategic Management), upravljanje s
človeškimi viri (angl. Human Resource Management), komunikacijski menedžment (angl.
Communications Management), finančni menedžment (angl. Financial Management),
krizni menedžment (angl. Crisis Management), menedžment sprememb (angl. Change
Management).
Čeprav je slovenska zakonodaja s področja urejanja delovnih in uslužbenskih razmerij
sodobna, pa pravne opredelitve pojma management, kot ugotavlja Vodovnik (2006, str.
7) v njej ne najdemo. Prav tako se postavlja dilema, ali gre pri menedžeriranju s pravnega
vidika za opravljanje dela, funkcije, oziroma obojega. Vodovnik (2006, str. 9) navaja, da
je dejavnost menedžerjev v sodobni družbi sestavljene iz več komponent,
najpomembnejši s pravnega gledišča, pa sta poklicno delo in izvajanje funkcije odločanja.
Poklicno delo zajema predvsem tako imenovano strateško načrtovanje, kar menim, da je
glavna funkcija menedžerja.

2

Najpogosteje uporabljene sopomenke za pojem menedžment je bilo upravljanje in vodenje.
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Jerovšek (V: Vodovnik 2006, str. 11) meni, da bi bilo mogoče vprašanje pravnega
položaja ob tem pa pristojnosti, pravic, obveznosti in odgovornosti menedžerjev
poglobljeno analizirati tudi z vidika vključenosti v organizacijo, kjer se opravlja bodisi
izbrana gospodarska ali negospodarska dejavnost.
Vodovnik (2008, str. 19) postavlja izhodišče za obravnavanje menedžmenta glede
delovnih razmerij z vidika pravnega položaja menedžerja z vrsto pravnih predpisov, na
podlagi katerih ti vstopajo v razmerje. Tu gre za možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi
oziroma civilnopravne pogodbe, v katerih obe strani določita pravice in obveznosti
menedžerja kot delojemalca na eni strani ter delodajalca na drugi.
Pri pregledu pravne ureditve ugotavljamo, da je le ta skopa, kar pa Vodovnik utemeljuje z
naravo menedžerskih razmerij, ki temeljijo na zaupanju ter družbeni moči in šibki
podrejenosti delodajalcu. Kljub temu pa mora menedžer, še zlasti v javni upravi,
zasledovati cilje, kot so delovanje v javnem interesu, racionalna poraba proračunskih
sredstev, spoštovanje pravnih predpisov in zakonito delovanje organa.
Dejstvo je, da sta uprava in upravljanje zelo kompleksna pojma in ju je na kratko težko
opredeliti, zlasti danes. Nekoč je bil čas, ko je bil človek zgolj podaljšek stroja, danes pa
ugotavljamo, da so ljudje največje bogastvo v organizaciji in da jih je potrebno za dobro
opravljanje dela ustrezno motivirati in nagraditi. Današnji čas je obdobje globalizacije in
hitrih sprememb, čemur se mora znati prilagoditi vsak, torej posameznik in tudi tako
velika organizacija kot je država. Uprava, bodisi javna ali poslovna pa še toliko bolj, saj
mora s svojo aktivnostjo zadovoljevati potrebe širokega kroga ljudi.

2.2

JAVNA UPRAVA IN DRŽAVNA UPRAVA

Za področje javne uprave oziroma javnega sektorja lahko rečemo, da je zelo široko, zato
se pojavlja tudi veliko definicij. Skoraj nemogoče je najti enotno opredelitev področja,
zato bom v nadaljevanju predstavila nekatere avtorje in njihove poglede na omenjeno
področje.
V tem podpoglavju bom definirala termine kot so javna uprava, javno upravljanje, javni
sektor in javne dobrine.
Bučar (1969, str. 39) si zamišlja javno upravo kot upravo v javnih zadevah. Deli jo na
javno upravo v formalnem in materialnem smislu. V materialnem smislu pomeni proces
odločanja o javnih zadevah; javna uprava v formalnem smislu pa je sistem organov, ki
odločajo o javnih zadevah.
Šmidovnik (1980, str. 106) predstavlja javno upravo kot upravljanje v organizacijah, ki
opravljajo javne zadeve, oziroma upravljanje v organizacijah, ki zagotavljajo javne dobrine
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in javne dobrine kot tiste, ki so neobhodno potrebne za življenje in razvoj ljudi in družbe
ter jih ni mogoče zagotavljati po načelih tržnega gospodarstva.
Novejši avtorji opredeljujejo javno upravo kot celoto vseh dejavnosti upravljanja, ki
sodijo v izvršilne, administrativne in poslovodne funkcije javnega upravljanja, ne glede na
to, ali jih opravljajo državni upravni organi, drugi državni organi ali organizacije zunaj
državne uprave (Haček, 2005, str. 24) in kot upravo v javnih zadevah. Proces javnega
upravljanja poteka v javnopravnih skupnostih. Javno upravljanje je torej upravljanje, ki
poteka v javnopravnih skupnostih, te pa delujejo zaradi zadovoljevanja javnih potreb
(Virant, 2002, str. 18, 19).
Po Zakonu o javnih uslužbencih 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 (1. člen).
Javna uprava je torej skupek institucij, ki opravljajo javne zadeve. Ljudje na tak način
pridemo do javnih dobrin, ki so na voljo vsem pod enakimi pogoji. Država jih je
organizirala zato, ker meni, da morajo biti dostopne vsem, ne glede na njihov status, saj
gre za dobrine, ki so nujne za normalno preživetje. Z razvojem in demokratizacijo družbe
se število takih dobrin stalno povečuje, s čimer se širi tudi obseg javne uprave, saj mora
država za vsako pravico, ki jo podeli državljanu, ponuditi tudi nekoga, ki bo o njej odločal.
Po Bučarju (1969, str. 51) so organi javne uprave naslednji:
 celokupnost vseh tistih fizičnih in pravnih oseb, ki odločajo o družbenih koristih in
o načinu zadovoljevanja teh koristi;
 celokupnost vseh tistih organizmov, ki s svojim delovanjem neposredno pomagajo
pri odločanju o družbenih koristih (strokovno tehnična uprava);
 celokupnost vseh tistih fizičnih in pravnih oseb, ki neposredno po odredbah
organov odločanja v javni upravi delujejo za realizacijo ciljev javne uprave.
V nadaljevanju avtor pojasnjuje, da so organi, ki odločajo o družbenih koristih predvsem
predstavniški organi in tisti, ki so nanje prenesli pooblastila za odločanje. Strokovno
tehnična uprava nudi organom odločanja potrebne informacije o dejanskem stanju,
strokovne nasvete, ki so potrebni za odločanje in posreduje sprejete odločitve. Fizične in
pravne osebe, ki delujejo za realizacijo ciljev javne uprave pa so tiste organizacije, ki
opravljajo javno službo. Organ odločanja se namreč nameni, da prepusti izvajanje svoje
odločitve drugi organizaciji, kadar gre za neposredno delovanje na določenem strokovnem
področju.
»Samo javni organi in organizacije zadovoljujejo družbene koristi neposredno. To je tudi
njihova osnovna značilnost, ki jih loči od vseh drugih organizacij« (Bučar, 1969, str. 48).
Tudi Stare (2003, str. 143) navaja, da javna uprava združuje organizacije, ki opravljajo
javne zadeve oziroma izvajajo dejavnost upravljanja v javnih zadevah in nadaljuje, da se
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javna uprava deli na državno upravo, lokalno samoupravo, javne službe in javni sektor ter
zajema vse dejavnosti javnega upravljanja ne glede na to, ali jih opravljajo državni
upravni organi ali organizacije izven državnega mehanizma in ne glede na to, ali
nastopajo oblastno ali neoblastno. Javna uprava zajema vse državne in paradržavne
organizacije, organe in službe, razen sodnih.
Organi javne uprave so: organi državne uprave, organi lokalne samouprave, nosilci javnih
pooblastil in izvajalci javnih služb.
Po Šmidovniku (1980, str. 114) lahko vse naloge sodobne javne uprave razporedimo v
štiri kategorije: policijske naloge, javne službe, pospeševalne naloge in naloge, ki
pomenijo skrb za obstoj sistema.
Tabela 1: Shema nalog sodobne javne uprave

Policijske naloge

Pospeševalne
naloge

Javne službe

Skrb za obstoj
sistema

Vir: Šmidovnik (1980, str. 114)
Šmidovnik (1980, str. 114-118) navaja, da so v skupino policijskih nalog zajete, ne le
tipično policijske naloge, kot je denimo zagotavljanje javnega reda in miru ali urejanje
cestnega prometa, temveč tudi naloge, ki spadajo v resor upravnih notranjih zadev,
gradbene zadeve, inšpekcijske službe in drugo.
V sfero javnih služb spadajo dejavnosti storitvenega oziroma proizvodnega značaja (npr.
zdravstvena služba, vzdrževanje javnih cest, komunalne dejavnosti, sociala,
izobraževanje, kultura…).
Pospeševalne naloge so nekoliko manj opazne. Država pomaga nekaterim dejavnostim, ki
jih načeloma opravljajo posamezniki ali organizacije po tržnih načelih, in sicer z
dotacijami, kompenzacijami, premijami, olajšavami ali drugače, za namenom, da bi se
hitreje razvijale.
Skrb za obstoj sistema je prednostna naloga vojske, saj je edina sposobna obvarovati
državo pred zunanjimi napadalci ali pa zagotavlja red in mir navznoter. Tu velja omeniti
tudi razne oblike ustvarjanja rezerv, s pomočjo katerih bi država kot sistem prestregla
udarce, ki jim je izpostavljena.
Naštete naloge se sicer prepletajo in niso strogo ločene. Shematski prikaz je treba
razumeti tudi v duhu časa, v katerem je bil napisan, ko smo pripadali drugi državi in smo
imeli drugačen sistem upravljanja ter najbrž tudi nekoliko drugačne vrednote in interese
kot državljani in posamezniki.
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Po današnji pravni teoriji so funkcije javne uprave praviloma tri:
 regulatorna,
 servisna,
 pospeševalna.
Regulatorna funkcija pomeni, da država z izdajanjem pravnih pravil uravnava delovanje
družbe oziroma svojih državljanov. Poznamo dve vrsti regulacije. Abstraktna regulacija je
izdajanje pravnih norm, konkretna regulacija pa je uporaba pravil v postopku pred
organom in izdaja upravne odločbe. Ločimo državno in lokalno raven regulacije. Na lokalni
ravni občinski svet izdaja odloke, ki jih občinska uprava udejanji skozi svoje delo. Občina
kot temeljna lokalna skupnost izvaja regulatorno funkcijo na svojem teritoriju, in sicer na
tak način ureja zadeve, ki izhajajo iz potreb življenja v skupnosti (npr. urejanje voda,
predšolsko varstvo…). Na državni ravni pa Državni zbor sprejema zakone, ki jih izvaja
uprava s svojimi organi (vlada, ministrstva, ki so organizirana po resornem principu,
organi v sestavi ministrstev, upravne enote in nosilci javnih pooblastil). Praviloma gre za
originarno pristojnost, razen pri nosilcih javnih pooblastil.
Servisna funkcija uprave je, kot že ime pove, servisiranje ali zagotavljanje javnih dobrin in
storitev. Za izvajanje te funkcije država oblikuje javne službe. Ločimo gospodarske javne
službe, pri katerih gre za proizvodnjo javnih dobrin ali storitev (energetika, promet…) in
negospodarske javne službe za področje izobraževanja, znanosti, kulture in sociale (šole,
centri za socialno delo, kulturni domovi…). Tako nastanejo pravne osebe javnega prava.
Pri gospodarskih javnih službah so to javni gospodarski zavod, javno podjetje, režijski
obrat; pri negospodarskih javnih službah pa javni zavodi. Gospodarskih javnih služb
država ne financira, saj moramo tako dobrino plačati sami, praviloma pa obdrži nadzor
nad cenami, negospodarske javne službe pa država financira in so načeloma brezplačne.
Pospeševalna funkcija pospešuje nekatere procese v družbi, vendar država tega ne izvaja
regulatorno, temveč s posebnimi ukrepi (npr. subvencije…). Pravno organizacijska oblika
pri pospeševalni funkciji je javni sklad in javna agencija.
Javne dobrine so namenjene posamezniku in so potrebne za delovanje družbenega
sistema. Zgoraj opisane funkcije javne uprave niso koncizne, temveč so med seboj
povezane in se prepletajo, kot smo ugotovili že pri Šmidovnikovem prikazu nalog javne
uprave.
Državna uprava je najobsežnejši del javne uprave in hkrati tudi najstarejši del. Državno
upravo v sodobnem smislu - kot stalno, profesionalno in strokovno dejavnost države
poznamo le nekaj stoletij (Šmidovnik, 1980, str. 137). Tudi Rakočevič in Bekeš (1994, str.
155) menita, da značilnosti državne uprave izhajajo iz značilnosti državne ureditve.
Državna uprava je tako sestavni del državne organizacije, v kateri opravlja določene
naloge, ki morajo biti v državi uresničene.
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Virant (2002, str. 63) definira državno upravo z organizacijskega vidika, kot skupek
organov, ki izvajajo politiko in iz funkcionalnega vidika, kot dejavnost upravljanja v javnih
zadevah na instrumentalni ravni.
Državna uprava je del izvršne veje oblasti, kot določa 1. člen Zakona o državni upravi (v
nadaljevanju ZDU) in deluje na celotnem teritoriju države. V državno upravo prištevamo
naslednje organe: ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote (14. člen).
Državna uprava udejanja odločitve predstavniških in vladnih organov, obenem pa jim tudi
pripravlja strokovne podlage za njihovo odločanje in tako oblikujejo politike.
Podrobneje bom organe in delovanje državne uprave predstavila v enem od naslednjih
podpoglavij.

2.3

DELO IN DELOVNI PROCESI

Delo lahko opredelimo kot kakršnokoli dejavnost, ki ima za posledico nek rezultat. Če gre
za fizično delo, je rezultat fizičen produkt, bodisi izdelek, stroj ali drugo. Pri intelektualnem
delu pa je rezultat znanje, vedenje, ideja in drugo.
Delovni proces je pot, ki jo opravi input od trenutka, ko vstopi v organizacijo in do
trenutka, ko iz nje izstopi. Tedaj postane output. Tak proces si zlahka predstavljamo, če
imamo pred očmi proizvodno tovarno, kjer gre za preobrazbo surovine ali polizdelka v
končni izdelek in večino ali vse delo opravi robot. Kadar pa so v procesu aktivno vključeni
ljudje, nanj vplivajo številni dejavniki kot npr. način vodenja, urejenost delovnega okolja,
motivacija delavca…
Žurga (2001, str. 28) je prepričana, da se pri preučevanju državnih organizacij vedno bolj
uveljavlja procesni vidik delovanja organizacij, saj omejeni finančni viri diktirajo drugačen
pogled na organizacijo, ne gre več za pojmovanje procesa kot črne škatle, temveč se
skuša med vhodnim in izhodnimi parametri poiskati kar najugodnejše razmerje.
Logična posledica takšnega mišljenja je, da se tudi menedžerji v javni upravi zavedajo, da
je delovanje »črne škatle« zelo pomembno. Tu so ljudje namreč v vlogi izvajalcev nalog,
zato je nujno, da se spremlja njihovo delo. Na tak način se zagotavlja kvaliteta dela in
učinkovitost.

2.3.1 Učinkovitost, kakovost in uspešnost
Moderna država usmerja svoje cilje v učinkovito delovanje »from conformance to
performance« (Žurga, 2004, str. 11). Učinkovitost v javni upravi je zadnja leta zelo
pogosta tema razprav tako strokovne kot laične javnosti. V poznih osemdesetih, še bolj pa
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je, v državah z razvitim tržnim gospodarstvom
postalo jasno, da so javne uprave zastarele organizacije, ki se niso razvijale tako, kot so
se zasebna podjetja. Jasno je postalo tudi, da javna uprava tako ne bo mogla zadostiti
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potrebam sodobnega časa, obenem pa je ob odsotnosti vsakršnega spremljanja
učinkovitosti, postala prevelik porabnik davkoplačevalskega denarja. Potrebno je bilo
začeti uvajati reforme, ki bi povečale učinkovitost in upravo iz zastarele birokratske
organizacije spremenila v fleksibilno, uporabnikom prijazno in učinkovito organizacijo. V
Veliki Britaniji se je tako pojavila težnja uvajanja podjetniških principov v javni sektor.
Nekoliko kasneje se je ideja prenesla tudi na področje kontinentalne Evrope.
Haček (2001, str. 166) je prepričan, da o uspešnem, učinkovitem in odgovornem
delovanju javne uprave lahko govorimo le ob harmoniji delovanja posameznika in upravne
organizacije, kjer je posameznik zaposlen. Javna uprava se torej mora spremeniti iz
birokratske »webrovske« organizacije v sodobnejšo, podjetniško organizacijo.«
Ministrstvo za javno upravo je izpostavilo dve prvini, ki sta odločilni za učinkovitost javne
uprave. To sta kakovostno in pravočasno odločanje ter učinkovito upravljanje s
kadrovskimi, finančnimi in materialnimi viri v državni upravi.
Učinkovito upravljanje s kadrovskimi viri pomeni načrtno ravnanje z ljudmi pri delu.
Podlaga za izvajanje je Zakon o javnih uslužbencih, ki spodbuja javne uslužbence k
delovni uspešnosti, hkrati pa uvaja merila strokovne usposobljenosti za zaposlitev.
Učinkovito upravljanje s finančnimi in materialnimi viri se v zadnjih letih nekoliko resneje
uvaja tudi v javno upravo. To pomeni uvajanje načel novega javnega menedžmenta.
Zniževanje stroškov v državni upravi ni enostavno ukinjanje nekaterih storitev, temveč ob
istih stroških uporabnikom ponuditi kakovostnejšo storitev, oziroma ob enaki kakovosti
storitev nižati stroške. V koncept zniževanja stroškov so vključeni naslednji dejavniki:
skupna javna naročila; enotne in skupne rešitve programskih aplikacij; nadzor nad porabo
in skrb za racionalno o poslovanje.
Zniževanje stroškov za uporabnike je seveda prav tako dobrodošel in zaželen ukrep, ki
spada v moto »prijazna in učinkovita uprava.« Ukrepi, ki uporabnikom olajšajo poslovanje
z državno upravo, so: odprava nepotrebnih postopkov; poenostavitev in pohitritev
postopkov; odprava upravnih zaostankov; e-uprava in drugi sodobni načini poslovanja.
(MJU, 2008)
Za kakovost imamo veliko definicij. V nadaljevanju naštevam nekaj splošnih definicij
kakovosti. »Kakovost je ujemanje z zahtevami. Kakovost je celota lastnosti in značilnosti
izdelka ali storitve, ki temelji na njegovi sposobnosti, da zadovolji določeno potrebo.
Kakovost pomeni zadovoljevanje strank, ne le z izpolnjevanjem njihovih pričakovanj,
temveč z njihovim preseganjem« (Pečar, 2007).
Kakovost v organizaciji pa pomeni »doseganje ali preseganje zahtev notranjih in
predvsem zunanjih uporabnikov na najbolj učinkovit in racionalen način« (Pečar, 2007).
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Kakovost v javni upravi je dolgotrajen proces. Pričel se je z uvajanjem standardov
kakovosti ISO 9001, v zadnjih letih pa gre v smer doseganja poslovne odličnosti ter v
uporabo Skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v javnem sektorju (Common
Assesment Framework, v nadaljevanju CAF).
Leta 1996 je bila sprejeta izjava Vlade RS o Politiki kakovosti v državni upravi, ki je
spodbujala organe k pridobitvi ISO standardov. Na podlagi izjave je bilo mogoče začeti z
uvajanjem modernih orodij celovitega obvladovanja kakovosti (Total Quality
Management). Politika kakovosti pa ni osnovana samo na standardih kakovosti, temveč
tudi na načelih zakona o državni upravi ter vrednot sodobne evropske javne uprave in na
etičnosti samih zaposlenih.
CAF je bil razvit po letu 1998 v državah članicah Evropske unije. Razvili so ga upravni
strokovnjaki, predstavljen pa je bil leta 2000 v Lizboni. Čez dve leti je bila na Ministrstvu
za notranje zadeve ustanovljena posebna delovna skupina za uvajanje CAF v slovensko
upravo.
Njena prioritetna naloga je bila oblikovati optimalno slovensko različico CAF in usposobiti
ocenjevalce po modelu EFQM, saj CAF temelji na tem modelu.
»Ključne prednosti modela CAF so v naslednjem:
 integralnost modela (upošteva dejavnike in rezultate dela);
 model je razvit posebej za javni sektor, zato poudarja posebnosti upravnega
dela, zlasti upoštevanje strank/odjemalcev, procesno usmerjenost uprave in
nefinančne kazalce uspešnosti delovanja;
 ker vseskozi vključuje vse zaposlene, ustvarja skupni jezik in kulturo v
organizaciji, zaposlene informira in izobražuje;
 zaradi široke uporabe v evropskih upravah omogoča primerljivost v evropskem
kontekstu;
 ker je oblikovan na podlagi EFQM in nagrade Speyer, predstavlja "most" med
modeli;
 organizacije lahko uporabljajo CAF svobodno in po želji, saj je javno dostopen
in brezplačen;
 model lahko uporabljajo vsi deli javne uprave, ki zajemajo javne upravne
organe na nacionalni/zvezni, regionalni in lokalni upravni ravni; prav tako se lahko
uporablja v najrazličnejših okoliščinah – kot del sistematičnega programa reforme,
na podlagi odločitve posamezne organizacije v javnem sektorju ali kot vaja za
razvoj določenega dela organizacije;
 možnosti uporabe so različne, od samoocenjevanja do primerjanja (angl.
benchmarking), zunanjega ocenjevanja in nagrajevanja; lahko alternativno ali v
zaporednih fazah;
 relativna ohlapnost meril, ki upošteva različna izhodiščna stanja posameznih
organizacij (brez ponderjev);
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posledično pomeni CAF relativno nizke stroške, zlasti pri samoocenjevanju, saj
terja relativno malo virov in časa za verodostojne rezultate« (MJU, 2008).

Leta 2003 je Vlada RS sprejela Strategijo nadaljnjega razvoja slovenskega javnega
sektorja 2003-2005. Strategija določa nekatere splošne politike, poleg tega pa še šest
področij, ki jih bo skušala poglobljeno razvijati. Ta področja so: upravljanje kadrovskih
virov, restrukturiranje nalog in organizacije uprave, procesi v upravi in e-uprava,
upravljanje kakovosti, odprta uprava in racionalizacija na področju javnih financ.
Strategija vsebuje tudi akcijski načrt dejanskih ukrepov, ki so razdeljene na analitične,
razvojne in implementacijske dejavnosti.
Glavni cilji strategije na tem področju so:
celostni pregled uspešnosti upravnih
organizacij, primerljivost z evropskimi javnimi upravami in zasebnim sektorjem,
usmerjenost k uporabniku, razvoj partnerskih odnosov z državljani, zasebnim sektorjem,
nevladnimi organizacijami in drugimi deli družbenega sistema, dvigovanje standardov
kakovosti storitev in povečanje zadovoljstva uporabnikov, razširjanje ter nagrajevanje
dobrih praks ter njihov razvoj v ustrezne standarde in razvoj fleksibilne, projektno
naravnane in poslovnim procesom prilagojene organizacije javne uprave (MJU, 2008).
Od marca 2005 velja Uredba o upravnem poslovanju, ki je nadomestila Uredbo o
poslovanju s strankami. V svojem 17. členu pravi, da »organi, ki poslujejo s strankami,
izvajajo najmanj enkrat letno postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede načina
poslovanja javne uprave s strankami«. Z novelo omenjene uredbe v letu 2006 pa je bil 17.
člen dopolnjen »Organi državne uprave redno ugotavljajo zadovoljstvo strank tudi z
vprašalnikom, ki ga določi minister, pristojen za javno upravo. Vprašalnik mora biti na
primernem mestu dostopen vsem strankam organa. V postopkih, ki so uvedeni na zahtevo
stranke, se vprašalnik, skupaj s prošnjo za izpolnitev in ustrezno pisemsko ovojnico za
vrnitev vprašalnika, posreduje z odločbo oziroma sklepom, s katerim se postopek zaključi.
Pri izpolnjevanju vprašalnika se strankam zagotovi popolna anonimnost. Organi so dolžni
obdelati vprašalnike za vsak koledarski mesec posebej, najpozneje do desetega dne v
naslednjem mesecu in rezultate objaviti na spletni aplikaciji, ki jo zagotovi ministrstvo,
pristojno za javno upravo«.
V prvi polovici leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, sta bili
izvedeni dve raziskavi, obe pod okriljem Skupine za inovativne javne storitve pri Evropski
mreži javnih uprav. Prva je Primerjalna analiza menedžmenta kakovosti v javnih upravah
držav članic EU, druga pa Evalvacija dodane vrednosti javnih uprav k realizaciji ciljev
lizbonske strategije.
O uspešnosti organizacije lahko govorimo, kadar ima dobre rezultate poslovanja, torej
dobiček. Slednje velja za zasebni sektor. Če poskušam opredeliti uspešnost v javnem
sektorju, pa bi dejala, da je uspešen tisti organ, ki nima zaostankov, je prijazen do
uporabnikov in svojih zaposlenih. Zelo preprosto rečeno. Dejstvo je, da je merjenje
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uspešnosti v javnem sektorju zelo kompleksen pojav, ki ga je težko opredeliti z nekaj
besedami.
Ocenjevanje uspešnosti delovanja javnega sektorja ni več novost. V obdobju zadnjih
trideset let so predvsem razvite države skušale uveljavljati različne sisteme za merjenje
uspešnosti, vendar so bili številni od teh neuspešni, največkrat zaradi slabega uvajanja. Za
dobro postavljanje meril in načinov za nadzor delovanja, je potrebna podpora na najvišji
ravni. Zagotoviti je treba sredstva za izgradnjo informacijskega sistema, ki bo spremljal
procese in dosežene rezultate in dejansko nagraditi učinkovite enote javnega sektorja.
Ob postavljanju kazalcev uspešnosti se velikokrat pozabi na učinke v prihodnosti.
Planiranje, usposabljanje in vlaganje v raziskave povečuje trenutne stroške, koristi pa so
vidne šele v prihodnosti. Sistem merjenja učinkovitosti in njegova uvedba morata temeljiti
na dobro zasnovani strategiji, ki vključuje kulturne in človeške faktorje. Pri sami izdelavi
ciljev pa morajo biti vključeni uslužbenci z vseh ravni, obenem pa morajo biti motivirani za
učinkovito in uspešno delo (Pečar, 2003, str. 100- 103).
Meritve uspešnosti delovanja v javnem sektorju ali meritve performanse po Pečarju (2003,
str. 104) imajo več dimenzij. Meriti je možno ekonomičnost, učinkovitost delovanja,
končne učinke delovanja, kakovost storitev, finančno uspešnost ali, če so vsi našteti
združeni, merjenje celovite uspešnosti delovanja. Ekonomičnost je razmerje med
dejanskimi stroški inputov in pričakovano vrednostjo stroškov. Učinkovitost je
najpogosteje merjena s stroškom dela na enoto storitve. Pri končnih učinkih delovanja je
težko opredeliti cilj, neredko pa take meritve vključujejo stroške. Kakovost je možno meriti
kot doseganje zahtev uporabnika (npr. prijaznost uslužbenca, dolžina čakanja…).
Finančna uspešnost je odnos med proračunskimi prihodki in prihodki, ki jih plačajo
uporabniki ter odhodki.

2.3.2 Novo upravljanje javnega sektorja
Novo upravljanje javnega sektorja (v nadaljevanju NUJS) je sinonim za več izrazov, kot
npr. novi javni menedžment ali angleško new public management.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila v Veliki Britaniji Margaret Thatcher na
čelu ministrske ekipe, je doktrina začela prodirati v javno sfero Velike Britanije. Leta 1979,
ko je bila konzervativna stranka izvoljena, je javna poraba znašala 43% bruto domačega
proizvoda in je bila tri odstotke višja kot leta 1970, ko so bili zadnjič izvoljeni (Flynn, 1997,
str. 33). Thatcherjeva je menila, da je država slab gospodar. Do tedaj je namreč veljal
Webrov model organizacije za popolnega. Po načelih novega NUJS pa so se začeli
elementi podjetniškega upravljanja postopoma prenašati v javno sfero. Flynn (1997, str.
3) ugotavlja, da v tistem obdobju niso vse vlade pristopile k reševanju sporne zadeve na
način kot v Veliki Britaniji, so pa imele brez dvoma vse isti cilj, to je povišati učinkovitost
porabe javnih sredstev in obenem ohraniti politično podporo.
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V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so številni avtorji definirali načela NUJS, za
najbolj univerzalno pa velja opredelitev Davida Osborna in Teda Gaeblerja, ki sta v svojem
delu Reinventing Government naštela deset glavnih načel novega koncepta upravljanja v
javnem sektorju. S tem sta ponudila možnost, da se javni sektor prenovi oziroma
posodobi in tako preseže do tedaj uveljavljeni Webrov model organizacije, ki je v tistem
obdobju že začel kazati razpoke, saj je javni sektor porabil preveč denarja za svoje delo,
hkrati pa je bil premalo učinkovit.
Avtorja sta se ob pisanju dela nekoliko naslonila tudi na dobre rešitve, ki so jih uveljavili v
Združenih državah Amerike. Načela po Osbornu in Gaeblerju so: »usmerjenost k
uporabniku, konkurenčnost, usmerjanje namesto izvajanja, poslanstvo in strateški
menedžment, naravnanost k rezultatom oziroma uspešnost in učinkovitost dela,
ekonomičnost, avtonomnost in delegiranje, decentralizacija, preventivno in proaktivno
delovanje, tržni mehanizmi« (Brezovšek, 2004, str. 179).
Koncept novega javnega menedžmenta je v nekaterih državah le delno uporabljen, pa
vendar že predstavlja pomembno paradigmo za razvoj javnih storitev, je prepričan Pečar
(2003, str. 17). V razvoju javnih storitev so že prisotni trendi, ki so bili v preteklosti
značilni le za privatni sektor
Po Pečarju (2003, str. 18-24) so za koncept novega javnega menedžmenta odločilne tri
temeljne skupine ukrepov:
 razvijanje tekmovalnosti,
 razdruževanje prevelikih upravnih birokracij,
 spodbujanje večje produktivnosti po vzoru privatnega sektorja.
Pri ukrepih za razvijanju tekmovalnosti je končni cilj doseči razvoj konkurence in
odstranitev monopolnih izvajalcev. Avtor navaja predvsem naslednje rešitve: razdvojitev
finanserjev od izvajalcev, razpisi javnih natečajev, financiranje glede na število
uporabnikov, sistem vaučerjev in kontrolo nad izvajalci s strani uporabnikov.
Razdruževanje prevelikih upravnih birokracij pomeni decentralizacijo, torej nastajanje
manjših, preglednih in prilagodljivih enot. Avtor predlaga postavitev močnega
organizacijskega vodstva, ki je sposobno analitično spremljati izvajanje vseh dejavnosti.
Potrebno je ustanoviti agencije za pomoč pri preobrazbi tako na državnem kot lokalnem
nivoju in oblikovati neodvisne institucije, ki lahko zahtevajo pogajanja in v končni fazi tudi
spremembo razmerja moči pri političnem odločanju. Pomembne so meritve učinkovitosti in
razpredelnice s prikazom meritev ter drugo.
Pri spodbujanju večje učinkovitosti po vzoru privatnega sektorja, katere poglavitni cilj je
zmanjševanje stroškov, povečevanje dohodka in organizacijska učinkovitost avtor
priporoča, da se privatizira lastništvo osnovnih sredstev, določi lastninska pravica,
pomemben pa je tudi razvoj tehnologije obračunavanja, ki je pregledna in jo je mogoče
analizirati.
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V slovenski javni upravi uvajanje načel NUJS še ni zaključeno. V strategiji razvoja
Slovenije, ki je bila sprejeta na 30. redni seji Vlade RS, dne 23. 6. 2005 je pod tretjo
razvojno prioriteto z naslovom Učinkovita in cenejša država zapisano tudi »delno
privatizirati upravne naloge prek prenosa z javnim pooblastilom in outsourcingom,
prenašati prakse upravljanja iz zasebnega v javni sektor (novi javni menedžment),
vzpostaviti standarde uspešnosti in učinkovitosti ter primerjav med organi, bolj fleksibilno
nagrajevanje in napredovanje (str. 33) in v Akcijskem načrtu za leti 2005, 2006 »načrtno
večati učinkovitost in uspešnost javne uprave s spodbujanjem uporabe sodobnih
menedžerskih tehnik za vodenje sprememb in doseganje poslovne odličnosti v javnem
sektorju« (MG, 2006, str. 35).
Verjetno bo preteklo še precej časa, preden bomo lahko ugotovili, da so načela NUJS
dejansko v popolnosti zaživela v našem javnem sektorju. Seveda pa takrat ne bo konec
sprememb in prilagajanja, saj se zahteve uporabnikov stalno zvišujejo in javni sektor
mora tej zahtevi slediti, prav tako kot to počne zasebni sektor že dolga leta. Ob tem ne
smemo spregledati pomembnosti razvoja informacijske in komunikacijske opreme, ki
lahko zelo poenostavi poslovanje. Do tedaj pa se moramo skupaj truditi, morebiti tako kot
piše na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo: »Prijazno javno upravo pa moramo
vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter
znanja v javni upravi. Zato je učinkovitost uprave enako pomembna kot njena prijaznost
do uporabnikov in uslužbencev« (MJU 2008).
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3 PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE
Organiziranost javne uprave ni zgolj posledica vnaprej danih koncepcij ali določenega
modela, temveč je odvisna zlasti od smotrov, ki si jih družba postavi in od sredstev, ki jih
ima na razpolago, da te smotre doseže (Bučar, 1969, str. 158).

3.1

UREDITEV DRŽAVNE UPRAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI

Državna uprava združuje organe in organizacije, ki izvajajo naloge države. Lokalne
skupnosti, pri nas so to zaenkrat občine, pa izvajajo naloge, pomembne za življenje ljudi
na področju ozemlja občine.
Pred stoletji so si vladarji organizirali vojsko, ki so jo sestavili izmed podrejenih ljudi s
svojega območja. Tedaj ljudje niso imeli izbire, morali so se bojevati za svojega vladarja.
V tistem času je bil pojem državne uprave zgolj prisila.
Danes je država ljudem mnogo bolj prijazna. Seveda zahteva od svojega državljana, da ji
plačuje davke in druge dajatve, vendar mu v zameno tudi nekaj nudi. In državljan sme
njeno delo ocenjevati in povedati svoje mnenje. Če ni zadovoljen z njenim delom, ima
možnost, da ob volitvah izbere druge ljudi za najvišje funkcije v državi. Poleg tega je
država svoje delo v zadnjem obdobju zelo poenostavila s pomočjo informacijske in
komunikacijske tehnologije.
Tudi v upravah lokalnih skupnosti se skušajo, tako zaposleni kot funkcionarji, s svojim
delom približati občanom in zadovoljevati njihove osnovne potrebe. Prav za
zadovoljevanje potreb ljudi na eni strani in za uveljavitev prisile na drugi strani, sta država
in lokalna skupnost ustanovili organe, ki izvajajo tovrstne naloge. V naslednjih
podpoglavjih bom proučevala organiziranost in naloge državne uprave ter lokalne uprave.

3.1.1 Organi in naloge državne uprave
Rakočevič in Bekeš (1994, str. 157, 159) opozarjata, da je pestrost nalog državne uprave
spodbudila različne teoretike, da so jih skušali z vsebinsko analizo na določen način
sistemizirati, povezati in razvrstiti glede na določene specifičnosti, pa tudi opominjata, da
je potrebno ločevati med upravno dejavnostjo državne uprave in med drugimi
dejavnostmi državne uprave, ki po svoji vsebini in naravi ne morejo imeti upravnega
značaja.
Dejstvo je, da se naloge državne uprave skozi čas spreminjajo, običajno se povečujejo,
država tako širi število svojih resorjev. Zaradi tega se spreminja tudi vsebina upravnega
dela.
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Pusić navaja, da so se v procesu diferenciacije najprej izločila upravna področja obrambe,
zunanjih zadev, notranjih zadev, pravosodja in financ, kar pojmujemo kot klasično
državno upravo in na katerih deluje država v svoji izvirni vlogi kot oblast. Kasneje so se
osamosvojili novi resorji oziroma skupine resorjev: gospodarstvo, družbene službe,
tehnične službe, komunalne službe, informacijske službe. Tu država nastopa v vlogi
nosilca družbeno koristnih nalog, ki pa niso izključno odvisne od obstoja monopola prisile.
Ta razlika nakazuje bodoči razvoj razmerij med državo in upravo (Rakočevič in Bekeš,
1994, str. 160).
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju ustava) v 120. členu določa, da organizacijo
uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon ter da
upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov3.
Delovanje in naloge državne uprave ureja večje število predpisov, pomembnejša pa sta
ZDU in Zakon o vladi Republike Slovenije V nadaljevanju ZVRS). Organi državne uprave v
republiki Sloveniji so: vlada, ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe,
inšpekcijske službe in upravne enote.
Vlada je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave.4 Vlada je pri opravljanju
svojih funkcij samostojna, seveda v okviru ustave in drugih predpisov. Državnemu zboru
je odgovorna za politiko države, ki jo vodi, in za razmere na vseh področjih delovanja; za
izvajanje zakonov in drugih predpisov Državnega zbora ter za delovanje državne uprave.
Preko ministrov usmerja državno upravo, nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za
izvajanje politike, lahko zadrži predpise ministra, kolikor niso v skladu z ustavo, poleg tega
ureja delovni čas v državni upravi in sprejema ukrepe za delo ministrstev in svoje delo.
Vlada praviloma tudi zastopa državo kot pravno osebo (členi od 1 do 7).
Predsednik vlade vodi in usmerja njeno delo, skrbi za enotnost politične in upravne
usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje,
poleg tega pa lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz
usmeritev vlade in so pomembni za delo posameznih ministrov. Vlada dela in odloča na
sejah. Sklepa veljavno, če je na seji prisotnih večina članov, sklepe in odločitve sprejema z
večino glasov vseh članov. Kolikor je število članov vlade sodo število, je ob polovici
prisotnih na seji, ta sklepčna, če je prisoten tudi predsednik vlade. Odločanje ter način
3

Sicer veliko število členov neposredno govori o državni upravi (od 110. do 122.), natančneje o
javnem pooblastilu in zaposlitvi v upravnih službah; o delovanju in konstituiranju vlade, posredno
pa se na delovanje državne uprave v širšem smislu navezuje še okrog 20 členov ustave.
4
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in
usklajuje izvajanje politike države. Vlada izdaja predpise in sprejema različne ukrepe, ki so potrebni
za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih države, je poglavitni
predlagatelj zakonov, državnega proračuna, nacionalnih programov in drugih splošnih aktov, s
katerimi se določajo usmeritve za posamezna področja in proračunski memorandum, ki je tudi
izhodišče za pripravo proračuna.
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dela in drugačne večine odločanja na sejah, se lahko uredijo s poslovnikom (14. in 16.
člen).
Pravni akti (21. člen), ki jih izdaja vlada so uredbe, s katerimi podrobno ureja določbe
zakona ali drugega akta. Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in
drugih oseb pa lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu. Odlok ureja
posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe splošnega pomena ter sprejema
druge odločitve, če je tako določeno. Imenovanja in razrešitve ter upravne zadeve iz svoje
pristojnosti ter druge posamične zadeve ureja z odločbami, sicer pa vlada kolikor ne odloči
z drugim aktom, sprejme sklep. Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja
praviloma uredbe.
Državna uprava je del izvršilne oblasti, kot določa ZDU v svojem 1. členu. Drugi člen
skoraj dobesedno ponavlja ustavno dikcijo, da uprava opravlja svoje delo samostojno v
okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov ter nadaljuje (3. člen), da
opravlja svoje delo po pravilih stroke, ob tem pa mora biti politično nevtralna ter pri
svojem delu ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti
posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.5
Državna uprava pokriva celoten teritorij države in vsa družbena področja. ZDU našteva
upravne naloge (členi od 8. do 13. ), ki so:
 pripravljanje predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga
gradiva in zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik za vlado;
 izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane
mednarodne pogodbe, državni proračun, podzakonske predpise in druge akte
vlade, kar označujemo kot izvršilne naloge;
 opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, kar ureja poseben
zakon;
 spremljanje stanje družbe na pristojnih področjih in skrb za razvoj v skladu s
sprejeto politiko države ter vzpostavljanje, vodenje, vzdrževanje in povezovanje
zbirk podatkov in evidenc;
 spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja na podlagi in v okviru zakonov,
drugih predpisov in državnega proračuna;
 zagotavljanje opravljanja javnih služb v skladu z zakonom, ki se zagotavlja v javnih
zavodih in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih določa
zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.

5

V nadaljevanju (4. do 6. člen) je določena uporaba slovenskega jezika v postopkih, ter uporabo
italijanščine in madžarščine na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti; spoštovanje
dostojanstva, osebnosti in čim hitrejša uresničitev pravic in pravnih koristi in obveščanje javnosti o
svojem delu na način, da se ne krši varstva osebnih podatkov posameznikov in tajnosti.
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Uprava za izvajanje izvršilnih nalog izdaja predpise, interne akte ter posamične akte, pa
tudi vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja. Upravni
organi so v posameznih sistemih organizirani različno,6 saj je organiziranost lahko
posledica zgodovinskih dogajanj, tradicije in kulturnih vrednot. Poleg tega lahko za
opravljanje upravnih nalog osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega
prava pridobijo javno pooblastilo na podlagi zakona.
Z določenim imenom ali obliko naj bi izrazili temeljne vsebinske značilnosti organov
uprave in njihov pravni položaj v upravni strukturi… Ministrstvo… kot najvišji resorni organ
opravlja vse funkcije na določenem upravnem področju. Uprava je posebna oblika
upravnega organa, ki se ustanovi za opravljanje samo določenih upravnih nalog na
posameznem področju… Zelo pogosta oblika je tudi urad, ki ima podoben položaj in
značilnosti, kot jih ima uprava… Za razliko od uprav pa so naloge uradov običajno bolj
organizacijske narave… Verjetno najbolj razširjena oblika posebnih upravnih organov so
različni zavodi. Pri zavodu je poudarek na opravljanju strokovnih nalog… Inšpektorati so
oblika upravnega organa, kot že samo ime pove, za opravljanje inšpekcijskega nadzora…
Direkcija se kot posebna oblika upravnega organa oblikuje običajno za opravljanje
določenih gospodarskih dejavnosti, s katerimi so povezane določene upravne zadeve
(Rakočevič in Bekeš, 1994, str. 187, 188).
V Republiki Sloveniji je 15 ministrstev za: finance; gospodarstvo; visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo; zdravje; notranje zadeve; zunanje zadeve; pravosodje; javno upravo; delo,
družino in socialne zadeve; promet; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; okolje in prostor;
kulturo; šolstvo in šport; obrambo. V vladi so tudi trije ministri brez resorja, ki načelujejo
vladnim službam, in sicer:
 Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 Služba vlade za razvoj in evropske zadeve.

6

ZDU v 14. členu določa, da se ministrstvo ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog
na enem ali več upravnih področjih, organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, inšpekcijskega in drugega
nadzora in nalog s področja javnih služb, če se tako zagotovi večja učinkovitost in kakovost,
oziroma če je potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti. Upravna enota pa se
ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno.
Posebna oblika upravnega organa (15. člen) je javna agencija, ki se ustanovi po posebnem zakonu,
če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo
opravljanja nalog v upravnem organu, še posebej, če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti
ali pretežno financira z upravnimi taksami ali plačili uporabnikov, pa tudi, če glede na vrsto nalog ni
potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. Inšpektorati so
organi v sestavi ministrstev in so ustanovljeni, da nadzirajo ali se predpisi z določenega področja
dejansko izvajajo.
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Trenutno ima vlada organiziranih tudi 41 organov7 v sestavi ministrstev, večinoma uprav,
uradov, inšpektoratov; manj pa agencij in direkcij ter organov, ki so drugače
poimenovani, npr. Generalštab Slovenske vojske, ali Arhiv republike Slovenije.

3.1.2 Organizacija in naloge lokalnih skupnosti
»Vsak človek, ki živi v monarhiji ali republiki, v zvezni ali unitarni državi, izvira najprej iz
lokalne skupnosti, ki mu omogoča udeležbo pri sprejemanju odločitev, ki se neposredno
nanašajo na njegovo dnevno življenje« (Vlaj, 1998, str. 26).
Uvodoma je potrebno razjasniti nekaj terminov, ki se neločljivo povezujejo z obravnavano
tematiko. Lokalno oziroma krajevno samoupravo pri nas pojmujemo kot pravico lokalnih
skupnosti, predvsem občin, da urejajo in opravljajo v svoji pristojnosti javne zadeve, ki se
nanašajo na življenje in delo prebivalcev na njihovem območju. Gre torej za pravico ljudi v
lokalnih skupnostih, da rešujejo svoje lokalne probleme in imajo lastne dohodke (Vlaj,
1998, str. 17). Lokalna skupnost je nekakšna oblika združevanja ljudi, kjer se po
določenem času na podlagi prostorske fizične bližine, vzpostavita povezanost prebivalcev
in njihova zavest o pripadnosti določeni skupnosti (Vlaj, 1998, str. 178). Tudi pokrajina
temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in zgodovinski povezanosti
prebivalcev, ki omogoča planiranje na prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih
področjih ter uravnotežen razvoj v občinah, pokrajini in državi (Vlaj, 1998, str. 342).
Lahko bi rekli, da je lokalna samouprava nek teritorij, kjer prebivalci uresničujejo svoje
interese glede skupnega življenja. Ti interesi so družbenega značaja, torej komunalne
zadeve, oskrba z energijo, raba prostora… Lokalna samouprava se uresničuje skozi
različne organizacijske oblike. Najmanjša enota lokalne samouprave je občina, te pa so
povezane v širše skupnosti pokrajine.

3.1.2.1 Kratek zgodovinski pregled LS in današnja ureditev
Lokalna samouprava (RTV SLO, 2009) na ozemlju Slovenije seže v obdobje poznega
srednjega veka. Posamezna večja mesta so imela v tem obdobju nekatere svoje pravice.
V obdobju državnega absolutizma avstro ogrske monarhije (17. stoletje in prva polovica
18. stoletja) ni bilo prave lokalne samouprave, sta pa vladarica Marija Terezija in kasneje
Jožef II. monarhijo navznoter centralizirala in uvajala upravni aparat. Po letu 1748 so bile
tako ustanovljene kresije z okrožnimi glavarji. To so bili nekakšni okraji, na srednji deželni
ravni, ki pa niso imeli značilnosti občin. S prihodom Napoleona in nastankom Ilirskih
provinc leta 1810, so se ustanavljale komune (merije). Večje komune, z več kot 2400
prebivalci je vodil župan, manjše pa sindik. Ljubljanskega župana je imenoval cesar,
ostale pa generalni guverner.
7

Prikazuje Organigram Vlade v prilogi
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Ko se je obdobje Ilirskih provinc zaključilo in je ozemlje Slovenije zopet spadalo pod
Avstrijo, je le ta komune odpravila in na istih območjih uvedla okraje. Nastale so glavne
občine, ki so jih upravljali višji rihterji. Te občine niso opravljale svojih izvirnih lokalnih
pristojnosti.
Po Marčni revoluciji leta 1848, je bil sprejet zakon o občinah, ki jim je prinesel
samoupravo na nekaterih področjih, npr. urejanje cest, varovanje ljudi in premoženja.
Temeljna oblika se je imenovala krajevna občina in je bila relativno majhna. 1862 leta je
stopil v veljavo zakon za ureditev občin, ki je urejal oblikovanje občin in področja
njihovega dela, obenem pa tudi položaj deželnih glavnih in okrožnih mest. Mestne občine
s posebnim statusom (Ljubljana, Celje, Maribor in Ptuj) je potrdil cesar. Tovrstne občine
so imele posebno občinsko upravo, imenovano magistrat. V obdobju države in nato
kraljevine SHS sprva ni bilo posebnih novosti, pač pa jih je prinesla Vidovdanska ustava
leta 1921. Ta je namreč povsem na novo uredila delovanje lokalne samouprave.
Zamišljena je bila sodobna uprava na treh ravneh, od najnižje občine, preko okraja do
oblasti. Na prvi in tretji ravni je bilo delovanje ustrezno, srednja okrajna raven pa sploh ni
bila izvedena. Slovenija je tedaj imela dve oblasti (ljubljansko in mariborsko).
Po letu 1931 so bile oblasti, kot najvišja raven nadomeščene z banovinami. Kraljevina
Jugoslavija je bila sestavljena iz devetih banovin, območje Slovenije je spadala pod
Dravsko banovino, ki je imela sedež v Ljubljani. Nižja raven pa je bila občina. Teh je bilo
po sprejetju zakona v letu 1933 le 469 (Vlaj, 1998, str. 19), saj je zakon določal
minimalno 3000 prebivalcev za območje občine. Pred tem je bilo na istem območju kar
1241 občin, dejansko pa jih je bilo še več, saj je po koncu prve svetovne vojne celotna
Primorska spadala po Kraljevino Italijo.
V obdobju Federativne ljudske republike Jugoslavije je bil takoj po vojni sprejet sovjetski
model, nato pa je bila v letu 1952 uvedena lokalna samouprava z občinami in okraji.
Kmalu zatem pa je bil uveden komunalni sistem z velikimi občinami, ki so v večji meri
delovale kot izpostave državne oblasti, veliko manj pa kot bistvo lokalne samouprave. Na
območju Slovenije je bilo 62 občin, delovale pa so kot temeljna družbeno ekonomska
skupnost.
Po osamosvojitvi Slovenije smo z novo ustavo leta 1991 dobili tudi izhodišča za uresničitev
lokalne samouprave na območju Slovenije. Med splošnimi določbami sta dva člena (9. in
10), ki govorita o lokalni samoupravi. Eden pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna
samouprava, drugi pa, da je glavno mesto Slovenije Ljubljana.
V petem poglavju z naslovom Samouprava pa je nekoliko več členov (138. do 144.), ki
dajejo temelje lokalne samouprave. Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo
v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V nadaljevanju pa ustava občino definira kot
samoupravno lokalno skupnost, ki obsega naselje ali več naselij, katere povezujejo skupne
potrebe in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi na podlagi zakona, ki tudi določi njeno
ozemlje, vendar je treba predhodno izvesti referendum, s katerim se ugotovi volja
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prebivalstva. Gre za zelo demokratičen člen, ki prebivalcem daje možnost izbire. 140. člen
določa, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno, tičejo pa se samo njenih prebivalcev. Drugi odstavek tega člena je bil leta
2006 spremenjen z ustavnim zakonom8 in pravi, da država lahko z zakonom prenese na
občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi
potrebna sredstva. Državni organi nad tem delom opravljajo nadzor glede strokovnosti in
primernosti.
Glede mestne občine je ustava dokaj skopa, navaja samo (141. člen), da mesto lahko
dobi status mestne občine ob pogojih in postopku, ki jih določa zakon, obenem pa
opravlja tudi prenesene naloge iz državne pristojnosti, katere se nanašajo na razvoj mest.
Financiranje občine je praviloma takšno, da se občina financira iz lastnih virov, oziroma
jim država zagotovi določena sredstva (skladno z zakonom), če jih zaradi slabše
gospodarske razvitosti same nimajo dovolj.
143. člen je bil popolnoma spremenjen z že omenjenim ustavnim zakonom iz leta 2006.
Prvotno besedilo je bilo namreč nekakšen kompromis med zagovorniki in nasprotniki
pokrajin v državi, vendar na njegovi podlagi ni bilo možno ustanavljati regij. Današnji 143.
člen pa jasno in nedvoumno definira pokrajino kot samoupravno lokalno skupnost, ki
opravlja zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.
Člen določa tudi ustanavljanje pokrajin na zakonski podlagi ter določitev imena, sedeža in
območja. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občine. Za
sprejem zakona je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, ker pove o
pomembnosti ureditve tega področja. Država na podlagi zakona prenese na pokrajino
opravljanje nekaterih zadev iz državne pristojnosti, vendar jim mora za to delo zagotoviti
sredstva. Zadnji iz sklopa lokalne samouprave določa nadzor državnih organov nad
lokalnimi glede zakonitosti.
Poleg naštetih se posredno na delovanje lokalne samouprave nanašajo tudi drugi členi
ustave.9 Peto poglavje ustave torej postavlja temelje za delovanje lokalne samouprave v
Sloveniji, dejansko pa tudi veliko število členov iz drugih poglavij ureja delovanje lokalne
samouprave. Ustava s svojimi določbami postavlja temelje in prepušča zakonu ter na
njegovi podlagi sprejetim predpisom, da dejansko uresničujejo lokalno samoupravo.
Krovni zakon je bil sprejet leta 1993, to je Zakon o lokalni samoupravi. V povezavi z
Zakonom o državni upravi, z Zakonom o lokalnih volitvah in Zakonom o referendumu za
ustanovitev občin, naj bi bil ogrodje za uvajanje lokalne samouprave. Zarisale so se nove
občinske meje. Do tedaj so bile na območju Slovenije relativno velike občine, kot
posledica komunalnega sistema, ki so opravljale večino nalog državne uprave. Za
opravljanje državnih nalog so bile ustanovljene Upravne enote, novoustanovljene občine,

8
9

Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave republike Slovenije
22., 25., 26., 43., 73., 96., 146., 147., 148., 150., 153., 154., 157., 159., 160. in 166. člen
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praviloma manjše kot v prejšnjem sistemu, pa so imele delovno področje izrazito
lokalnega značaja.
Kmalu se je izkazalo, da so nekateri členi v Zakonu o lokalni samoupravi (v nadaljevanju
ZLS) nedorečeni ali pomanjkljivi, zato so bile izglasovane številne novele omenjenega
zakona, pa tudi Ustavno sodišče je pri svojem delu ugotovilo nekatere neskladnosti z
ustavo, kar je terjalo spremembe oziroma dopolnitve zakona.
ZLS določa, da so občine temeljne samoupravne lokalne skupnosti in da v okviru ustave in
zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo
prenesene z zakoni. ZLS postavlja pogoje (13. člen), katere mora občina izpolnjevati, da
je sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev:
 popolna osnovna šola in poštne storitve ter prostori za svojo dejavnost;
 primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja);
 komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, oskrba z električno energijo);
 knjižnica (splošna ali šolska);
Občina mora imeti 5.000 prebivalcev, le izjemoma zaradi geografskih, zgodovinskih
obmejnih, narodnostnih ali gospodarskih razlogov jih ima lahko manj, vendar ne manj kot
2.000, ob tem pa mora izpolnjevati tudi gornje pogoje.
Naloge, ki jih občina opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, so določene v
21. členu.10 Ob tem je potrebno poudariti, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena, kar so njene izvirne naloge. Te določa zakon ali jih določi sama s
splošnim aktom. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih
nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če
za to zagotovi tudi potrebna sredstva (24. člen). Zakon lahko določa, da se opravljanje
posameznih nalog iz prejšnjega odstavka prenese na vse občine, na mestne občine, ali
samo na nekatere občine.
Mestna občina se ustanovi na območju mesta. Sicer pa je mestna občina strnjeno in gosto
naselje ali več naselij. Mesto pridobi status mestne občine, če ima vsaj 20.000 prebivalcev
in vsaj 15.000 delovnih mest, vsaj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, obenem
pa je geografsko, kulturno in gospodarsko središče območja. Mestna občina, ki je
povezana v pokrajino, lahko opravlja upravne funkcije pokrajine, če tako odločijo občine
(4., 16. in 23. člen).
10

Naloge so: upravlja občinsko premoženje; omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
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; sprejema statut
občine in druge splošne akte; organizira občinsko upravo; ureja druge lokalne zadeve javnega
pomena ter drugo, kot določa ZLS.
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Organi občine so župan, občinski svet in nadzorni odbor (28. člen). Župan je izvršilni
organ občine, izvoljen je neposredno ter predstavlja in zastopa občino (Vlaj, 1998, str.
275). Po 33. členu ima župan naslednje pristojnosti: predstavlja in zastopa občino;
predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, 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 za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine, v določenih primerih zadrži objavo splošnega akta občine; lahko zadrži izvajanje
odločitve občinskega sveta. Podrobneje določa delo župana občinski statut.
Občinski svet11 je najvišji organ občine glede odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti občine. Je izvoljeni predstavniški organ občine (Vlaj, 1998, str. 274).
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki ima naslednje
pristojnosti (32. člen): opravlja nadzor12 nad razpolaganjem s premoženjem občine;
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Začetni poskusi ustanavljanja pokrajin so bili leta 1998, ko je bil pripravljen prvi predlog
zakona o pokrajinah. Ta ni bil vložen v zakonodajni postopek predvsem zaradi ugotovitve,
da obstoječa ustavna ureditev ne omogoča ustanovitve pokrajin na območju celotne
države in decentralizacije državnih funkcij. Leta 2001 je bil pripravljen sklop ustavnih
sprememb, vendar jih Državni zbor ni sprejel, kar je regionalizacijo nekoliko zaustavilo.
Junija 2006 pa je Državni zbor le zbral dovolj veliko podporo za izglasovanje ustavnega
zakona o spremembah ustave, kar je omogočalo nadaljnje aktivnosti za regionalizacijo. Še
istega leta so bili pripravljeni predlogi zakonov s področja pokrajinske ureditve: predlog
zakona o ustanovitvi pokrajin, predlog zakona o financiranju pokrajin, predlog zakona o
volitvah v pokrajine, predlog zakona o volilnih enotah v prve pokrajinske svete in predlog
zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, ki pa niso bili sprejeti v zakonodajni
postopek. Sedanja vlada je že ob začetku mandata izrazila namero, da nadaljuje s
procesom regionalizacije in decentralizacije. Zato je sredi leta 2008 potrdila predloge
zakonov s področja regionalizacije, in sicer: predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, predlog
11

Najpomembnejše pristojnosti občinskega sveta so (29. člen): sprejema statut občine, odloke in
druge občinske akte ter prostorske in druge plane razvoja občine; sprejema občinski proračun in
zaključni račun; imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov
občinskega sveta in člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter 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; odloča o drugih zadevah,
ki jih določa zakon in statut občine in o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če ni drugače
določeno. Pristojnosti občinskega sveta pa določajo tudi nekateri drugi členi (30. in 31 člen).
12
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in
organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih
proračunskih sredstev.
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zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin in predlog zakona o financiranju pokrajin.
Trenutno so predlogi zakona še v vladnih službah. Ker vlada v pripravo predpisov s
področja decentralizacije želi aktivno vključiti tudi strokovno javnost, je predsednik vlade
ustanovil Strateški svet za regionalizacijo in decentralizacijo, kot posvetovalni organ. V
njem sodelujejo strokovnjaki s področja ustavne ureditve, regionalizma, javne uprave,
javnih financ in drugih relevantnih sfer. Do danes13 se je sestal dvakrat ter oblikoval
predloge in stališča za nadaljnjo delo. Opredelil se je tudi glede teritorialne sestave
pokrajin in podprl koncept večjih pokrajin. Znotraj sveta pa je bila sestavljena ožja
delovna skupina, ki bo dodelala koncepte regionalizacije v funkcionalnem, finančnem in
organizacijsko upravnem smislu ob upoštevanju ustavne koncepcije pokrajin.
Ustanavljanju pokrajin je večinoma naklonjena tudi strokovna javnost.
Z ustanovitvijo pokrajin bi se odprla pot za proces decentralizacije slovenske države z
uveljavljanjem načela subsidiarnosti, česar ni mogoče zagotoviti samo na podlagi členitve
države na občine. Ustanovitev pokrajin je nujna predvsem zaradi notranjih razvojnih
problemov. Že sama okoliščina, da bi se upravljanje države izvajalo na treh (občina,
pokrajina, država) upravljavskih ravneh, bi prispevalo k izravnavanju tekoče in razvojne
problematike države. K temu bi predvsem prispevale pokrajine, ki bi zagotavljale usklajen
razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju na celotnem svojem območju in
bi postale steber razvoja v prostoru, v katerem danes ni institucionalnega nosilca.
Pokrajine, organizirane kot regionalni samoupravni upravni sistemi, bi okrepile položaj
Slovenije v institucijah Evropske unije, po drugi strani pa zagotovile neposrednejši vpliv
prebivalstva na politike Evropske unije na posameznih področjih (SVLSRR, 2007).
Da je lokalna samouprava pomembna za državljana in za uresničevanje pravic na
lokalnem nivoju, se je potrdilo, ko je Svet Evrope sprejel Evropsko listino lokalne
samouprave 15. oktobra 1985, z začetkom veljavnosti 1. 9. 1988. Slovenija jo je podpisala
11. oktobra 1994 v Strasbourgu, Državni zbor pa jo je ratificiral 1. oktobra 1996.
Ta mednarodna konvencija poudarja, da je pravica do lokalne samouprave eno ključnih
demokratičnih načel. Od svojih podpisnic zahteva spoštovanje določenih načel in pravnih
zavez. Načelo lokalne samouprave naj se priznava v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je
to mogoče. Dokument poudarja, naj javne naloge po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so
državljanom najbližje, dodelitev drugi oblasti bi morala biti utemeljena z obsegom in
naravo take naloge obenem pa skladna z zahtevami za učinkovitost in gospodarnost.
»Pravica državljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev, se lahko najbolj
neposredno uresničuje na lokalni ravni. Lokalna samouprava pa po tej listini označuje
pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del
javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva« (Vlaj, 1998, str. 27).
Svet Evrope in Evropska unija temeljita na istih načelih in sledita skupnim ciljem z
namenom varovanja demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
13

19. 10. 2009
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ter vladavine prava. Ti skupni cilji so vodili Svet Evrope in Evropsko komisijo k oblikovanju
zelo tesnih odnosov. Eden izmed pomembnih inštrumentov tega sodelovanja so razni
skupni projekti, ki so bili izdani po letu 1993 za številne države, ki so se Svetu Evrope
pridružile po letu 1989. Te države so razvile zelo tesne stike z Evropsko unijo, oziroma so
zaprosile za članstvo. Leta 2001 je bil storjen pomemben korak, saj sta obe organizaciji
sprejeli Skupno deklaracijo o sodelovanju in partnerstvu, ki med drugim ponuja bolj
sistematičen pregled skupnih programov in določanja prioritet (IUSERS, 2009).
Svet Evrope in Evropska unija imata vrsto skupnih programov. Večina jih je namenjena
državam v Evropi, pa tudi zunaj nje. Izvajali so se tudi mednarodni vsebinski skupni
programi v srednji in vzhodni Evropi, ki so pokrivali različne programe npr. boj proti
korupciji in organiziranemu kriminalu, narodne manjšine, spodbujanje ukinitve smrtne
kazni, razvoj etičnih odborov za nadzor biomedicinskih raziskav in drugi. Dejavnosti, ki se
izvajajo v okviru skupnega programa in so zaživele po posvetovanju obeh institucij s
sodelujočimi državami, so zamišljene kot priporočila vladam, delavnice, usposabljanja,
seminarji, publikacije, konference in drugo. Svet Evrope14 in Evropska komisija izvajata
skupno financiranje programov, za njihovo izvajanje pa je odgovoren Svet Evrope.

3.2

UREDITEV STORITVENEGA DELA JAVNEGA SEKTORJA

V zadnjem času pogosteje zasledimo pojma storitveni del oziroma servisni del javnega
sektorja, pred leti pa sta bila predvsem predmet akademskih razprav. To pomeni, da
država, lahko bi rekli, v lastni organizaciji zagotavlja svojim državljanom nekatere dobrine,
za katere meni, da so nujne za življenje in jih je treba zagotoviti vsakemu posamezniku,
ne glede na njegovo premoženjsko stanje ali drug status. Gre torej za izvajanje nalog
države po netržnih načelih. V državah, kjer imajo manj socialnega čuta, so nekatere
dejavnosti popolnoma prepuščene trgu in posameznikom, ki si jih lahko privoščijo. Država
je za izvajanje servisnih nalog ustanovila javne službe. Razdelila jih bom v dva sklopa, in
sicer gospodarske in negospodarske javne službe.

3.2.1 Javne službe
»Javne službe so torej produkt najnovejšega razvoja družbe oziroma države… razvoj
družbe je torej prišel do točke, ko je morala nastopiti država in prevzeti v svoje roke vrsto
dejavnosti, brez katerih moderna družba ne more več obstajati« (Šmidovnik, 1980, str.
116).
Pojem javne službe je nastal v Franciji ob koncu 19. stoletja. Duguit je v svojem delu z
naslovom Les transformations du droit public, ki bi ga lahko prevedli Preobrazba javnega
14

Ob izvajanju različnih programov, Svet Evrope večkrat tudi sodeluje z nekaterimi institucijami v
vključeni državi.
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prava, obravnaval pojav javnih služb. Osnovna ideja javnih služb je, da država ni samo
prisilna in ukazovalna, temveč naj človeku nudi tudi nekatere ugodnosti, ki jih ni mogoče
zagotoviti po tržnih načelih, torej gre za proučevanje uprave z vidika funkcije.
S pojavom javnih služb je izvršilna veja oblasti pridobila velik vpliv.
Dejavnosti oziroma storitev, ki jih pojmujemo pod terminom javne službe, je več vrst. Po
Šmidovniku (1980, str. 109, 110) so razdeljene v več skupin. Prva kategorija dobrin so
tiste, ki morajo biti dostopne vsem, kot npr. osebna varnost, osnovnošolska izobrazba…, v
tem primeru tovrstne dobrine država nudi. Nekatere dobrine pa je treba posameznikom
vsiliti, saj ti ne morejo izbirati, ali se jih bodo posluževali, ker so zaradi javnega interesa
obvezne. Takšne dejavnosti so npr.: obvezno cepljenje živali, obvezno zdravljenje
nalezljivih bolezni, odlaganje smeti na določena mesta. V primeru ignorance bi
posameznik lahko škodoval sebi in drugim. Tretja kategorija dobrin pa so tiste, kjer ni
mogoče določiti posameznega uporabnika in mu je zato na ta način zaračunati. Take
dobrine se praviloma financirajo iz davkov in najbolj tipičen primer je javna razsvetljava ali
pa javni parki. V zadnjo skupino prištevamo tiste, katerih proizvajalci so v monopolnem
položaju. Zaradi popolne odsotnosti konkurence, jih ni mogoče tržiti na prostem trgu,
poleg tega pa je narava stvari takšna, da se lahko pojavi na določenem območju en sam
ponudnik (npr. komunalna dejavnost).
Po pravnih teorijah ločimo formalni in materialni vidik javne službe. Pri formalnem vidiku
se opredeljuje javna služba ne glede na vrsto dejavnosti, le da je nosilec javnopravna
oseba. Materialni vidik pa definira javno službo, če ima kot dejavnost določene značilnosti.
Glavne značilnosti so opredeljene kot:
 monopolno izvajanje;
 dostopnost vsem pod enakimi pogoji;
 izvajanje na ravni države ali lokalne skupnosti;
 neprekinjenost in stalnost oskrbe;
 dobrina mora biti v javno korist.
Kljub tem opredelitvam pa lahko obstajajo razlike med posameznimi državami, saj vsaka
družba s predpisi določi, katere dejavnosti bo izvajala kot javno službo. Možno je tudi, da
neka dejavnost po določenem času izgubi status javne službe in se začne izvajati na
prostem trgu ali obratno, da torej neka dejavnost na novo postane predmet urejanja
javno pravnega delovanja.
Šmidovnik (1980, str. 116) opozarja, da moramo javne službe in tiste dejavnosti, ki se za
njimi odvijajo, razumeti v funkcionalnem in ne organizacijskem smislu, saj je osnovna
ideja javne službe v pojmu služiti javnosti.
Kljub različnemu pojmovanju javnih služb pa je jim je skupno, da spadajo pod poseben
pravni režim. Dejavnosti, ki se izvajajo kot javne službe, imajo po Vavpetiču (Rakočevič in
Bekeš, 1994, str. 139) naslednje značilnosti:
 biti morajo samostojne družbene enote;
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posebna organiziranost vodilnih organov (vključenost predstavnikov tistih koristi,
ki bodo zagotovili pravilno in družbeno ustrezno opravljanje nalog);
posebna dolžnost pri razpolaganju z družbenim premoženjem;
s presežki ne morejo samovoljno razpolagati;
sodelovanje pri določanju družbenih potreb;
interesi, ki bi bili nasprotni splošnim družbenim koristim, se ne morejo
upravičeno razvijati;
možnost vključevanja v večji organizem, še posebej če ta opravlja iste naloge na
istem strokovnem področju.

Po letu 1950 se je pri nas začel proces razdržavljanja. Kmalu so bile tudi javne službe
izključene iz sklopa državne uprave. Z ustavo, ki je bila sprejeta 1963, za javne službe
dobimo nov pojem, in sicer zadeve oziroma dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Šmidovnik (1980, str. 121-125) našteva organizacije, ki so opravljale te dejavnosti:
1. organizacije združenega dela (samostojni zavodi na področju prosvete in
kulture, šolstva, znanosti, zdravstva, socialnega varstva in veterinarske
službe) ter (podjetja na tistih področjih, kjer ni tržnih zakonitosti);
2. samoupravne interesne skupnosti – SIS (so upravljalske organizacije,
same po sebi pa ne vršijo nobene službe);
3. samostojni družbeni skladi – SDS (skladi za financiranje javnih nalog);
4. služba družbenega knjigovodstva – SDK (plačilni promet socialističnega
sektorja in kontrola tega prometa);
5. nekatera društva in družbene organizacije (društva, ki opravljajo javne
naloge, npr. prostovoljna gasilska društva in organizacije s posebnim
položajem, npr. Rdeči križ, Avtomoto zveza Jugoslavije…);
6. krajevne skupnosti – KS (samoupravne organizacije posebne vrste za
zagotavljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena na komunalnem
in socialnem področju načeloma na prostovoljni podlagi);
7. javna služba kot zasebni poklic (advokatura, dimnikarstvo in izjemoma
zdravstvena služba).
Dejavnosti posebnega družbenega pomena so po sprejetju ustave v letu 1963, še bolj
izrazito pa po letu 1974 torej organizacijsko izpadle iz okvira državne uprave, kar je
nenavadno in popolnoma drugače, kot v večini drugih držav. »Organizacije, ki opravljajo
dejavnosti posebnega družbenega pomena, so imele po ustavi iz leta 1974 enak položaj
kot druge organizacije in naj bi se te dejavnosti opravljale v načelu tako, kakor druge, to
je brez atributov lastnih državnim organom« (Rakočevič, Bekeš, 1994, str. 145).
Dejavnosti posebnega družbenega pomena naj bi se opravljale v samostojnih
organizacijah oziroma skupnostih, saj ukvarjanje države s proizvodnjo ali drugačnim
ustvarjanjem dobrin, po tedanji ustavni ureditvi ni bilo združljivo z njeno osnovno
koncepcijo. Po mnenju nekaterih pravnih teoretikov15 pa ta ločitev ni bila dosledno

15

Npr. Rakočevič, Bekeš, 1994, (poglavje o javnih službah).
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uresničena, kot tudi ni bil nikoli popolnoma definiran sam pojem zadeve oziroma
dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Po osamosvojitvi Slovenije se ukine pojem dejavnosti posebnega družbenega pomena in
se zopet uvede termin javne službe, ki doživijo popolno reorganizacijo. V letu 1991 je bil
sprejet Zakon o zavodih, ki načeloma opredeljuje negospodarske javne službe, katere so
družbenega značaja. Leta 1993 pa je bil sprejet Zakon o gospodarskih javnih službah, ki
ureja delovanje gospodarskih javnih služb. Tudi Zakon o državni upravi v 13. členu
določa, da uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom ter da se
opravljanje javnih služb zagotavlja v javnih zavodih in gospodarskih družbah ter v drugih
organizacijskih oblikah, ki jih določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.
Evropska unija je do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja puščala ureditev javnih
služb v prosto urejanje samih držav članic. V tistem času so se začele pojavljati odločbe
sodišča, nekoliko kasneje pa tudi zakonodaja Komisije, Sveta in Parlamenta. Danes je
ureditev dokaj poenotena, saj EU področje regulira z direktivami. Določbe Pogodbe o
evropski skupnosti (v nadaljevanju PES) o varstvu konkurence in prepoved državnih
pomoči veljajo za gospodarske javne službe, za negospodarske ne, kar pomeni, da je taka
pomoč dopustna. Negospodarske javne službe so v okviru prava EU tiste dejavnosti, ki so
družbenega značaja (šolstvo, zdravstvo…), razen, če se neko dejavnost iz te sfere lahko
izvaja pod tržnimi pogoji. Gospodarske javne službe so področje energetike, pošte in
telekomunikacij ter transporta in nekatere storitve, povezane z obratovanjem letališč,
pristaniška služba priveza ladij, zagotavljanje plovnosti najpomembnejše rečne poti,
televizijsko oddajanje in druge (IJZP, 2009). Tudi tu so lahko določene storitve tretirane,
da se lahko izvajajo pod tržnimi pogoji in jih torej ni mogoče šteti za javne službe v
pravem pomenu besede.
Ustava Republike Slovenije v nekaterih členih (50., 51., 57., 72. in 23.) določa dejavnosti
ali storitve, za katere mora skrbeti država ali lokalna skupnost, ne določa pa izrecno, v
kakšni obliki naj se izvajajo. Ker gre za dejavnosti, ki morajo biti dostopne vsem, lahko
domnevamo, da jih država zagotavlja v obliki javnih služb. Tipična takšna pravica je
pravica do socialne varnosti, saj so institucije, ki jo izvajajo, organizirane kot javne službe.
Prav tako pravica do zdravstvenega varstva, pravica do izobrazbe in šolanja, ki je na
osnovni stopnji obvezno in se financira iz javnih sredstev. Posredno lahko k javnim
službam prištevamo tudi zdravo življenjsko okolje, saj so storitve, ki urejajo različne
komunalne dejavnosti praviloma organizirane kot gospodarske javne službe in pravico do
sodnega varstva, čeprav danes ta pravica spada k sodni veji oblasti in ne k izvršilni, kot
ostale javne službe (IJZP, 2009).

3.2.1.1 Gospodarske javne službe
Zakon o gospodarskih javnih službah v svojem 2. členu določa, da se z gospodarskimi
javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem besedilu: javne
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dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) oziroma občina
ali druga lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Nadaljnji členi (3., 4.) citiranega zakona opredeljujejo vrste in način izvajanja
gospodarskih javnih služb, ki so lahko republiške ali lokalne ter obvezne ali izbirne.
Obvezne gospodarske javne službe se določijo z zakonom, in sicer na področju
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z
drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga
področja gospodarske infrastrukture. Način opravljanja državne gospodarske javne službe
predpiše Vlada RS z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom. S pooblastilom iz zakona
lahko Vlada z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom predpiše, da se zagotavljajo še drugi
proizvodi in storitve v primeru, da so dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti, obenem pa so tudi pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih, ali ekoloških
funkcij države ali lokalne skupnosti in le ta prevzame subsidiarno sanacijsko odgovornost.
V nadaljevanju (5. člen) zakon določa, da so javne dobrine pod enakimi pogoji dostopne
vsakomur in njihova uporaba je obvezna, če gre za področje, ki je urejeno z obveznimi
gospodarskimi javnimi službami, kolikor pa gre za področje izbirnih gospodarskih javnih
služb, ta ni obvezna, razen, če predpisi ne določajo drugače.
Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb so (6. člen):
 režijski obrat, kadar bi bilo neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo;
 javni gospodarski zavod, če gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih
služb in se jih ne da opravljati na profitni osnovi;
 javno podjetje, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb
večjega obsega, oziroma če to narekuje narava monopolne dejavnosti, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno;
 dajanje koncesij osebam zasebnega prava;
 vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kolikor je ta oblika
primernejša od drugih.
Gospodarske javne službe se financirajo (8. člen) s ceno javnih dobrin in iz proračunskih
sredstev ter drugih virov. Država zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje
republiških gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa za financiranje izbirnih lokalnih
javnih služb. Obvezne lokalne gospodarske služb se financirajo iz občinskega in državnega
proračuna.
Država pogosto obdrži nadzor nad cenami javnih dobrin in zato ne dosegajo ekonomske
vrednosti storitve, saj pri zagotavljanju javnih dobrin pridobivanje dobička ni primarni cilj,
temveč je podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
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3.2.1.2 Negospodarske javne službe
Področje negospodarskih javnih služb zajemajo predvsem družbene dejavnosti. Skupni cilj
naštetim dejavnostim ni pridobivanje dobička, temveč opravljanje dejavnosti, ki je
načeloma intelektualnega značaja. Tudi Zakon o zavodih (v nadaljevanju ZZa) določa, da
so zavodi organizacije za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ter drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.
Za opravljanje javnih služb se ustanovijo zavodi. Lahko se ustanovijo tudi za opravljanje
dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na
način in pod pogoji, ki sicer veljajo za javno službo. Kot javne službe se opravljajo z
zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti,
katerih trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu, zagotavlja država, občina ali
mesto. Javne službe opravljajo javni zavodi ali drug zavod, ki ima koncesijo. Zavodi so
pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določajo zakon in akt o
ustanovitvi. Javni zavod je praviloma pravna oseba, kolikor ni pa opravlja dana pooblastila
v imenu in za račun ustanovitelja.
Organi zavoda so svet16, direktor17, strokovni vodja18 in strokovni svet. 19
Sredstva za svoje delo pridobi zavod od ustanovitelja, s plačili od storitev, s prodajo blaga
ali storitev. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, če ni s predpisi drugače določeno. Nadzor nad zakonitostjo dela in nad
finančnim poslovanjem opravljajo pristojni državni organi.

16

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki
delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Svet sprejema statut
ali pravila zavoda, druge splošne akte; programe dela in razvoja, spremlja njihovo izvrševanje;
določa finančni načrt in sprejema poslovno poročilo, daje predloge in mnenja in opravlja naloge, ki
so mu naložene z drugimi predpisi (29. in 30. člen).
17
Direktor je praviloma poslovodni organ zavoda, lahko pa tudi drug individualni organ. Predstavlja
in zastopa zavod, vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Imenuje ga ustanovitelj, razen, če je za to opravilo pooblaščen svet zavoda. Za direktorja
je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom ali drugimi predpisi določene pogoje, imenovanje pa
poteka na podlagi javnega razpisa, praviloma za dobo štirih let. Direktor vodi strokovno delo
zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni s prepisi drugače določeno (31., 32. in
33. člen).
18
Strokovni vodja ni obvezen organ, sicer pa vodi strokovno delo zavoda, njegove pravice in
dolžnosti se določijo v aktu o ustanovitvi, s statutom ali pravili zavoda in zakonom. Imenuje in
razrešuje ga svet zavoda (40., 41. in 42. člen).
19
Strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ obravnava strokovne teme s področja delovanja
zavoda, določa strokovne podlage za programe in razvoj, daje mnenja in predloge glede
organizacije dela in opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi ter statutom
ali pravili zavoda (43. in 44. člen).
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Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) v
7. in 10. členu ureja ustanovitev javnega vrtca oziroma šole v obliki vzgojno
izobraževalnega zavoda ali kot organizacijske enote drugega zavoda ali druge pravne
osebe javnega prava. Praviloma je vrtec oziroma šola pravna oseba. Vrtec oziroma šola ne
sme opravljati vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, zaradi
pridobivanja dobička.
Javna služba na področju vzgoje in izobraževanja obsega programe za predšolske otroke,
vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, vzgojni in posebni program vzgoje
in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in izobraževalne
programe, ki jih sprejme pristojni minister ter dejavnosti in naloge, potrebne za izvajanje
dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Takšne programe opravljajo javni vrtci in šole, javni
domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami in javne organizacije za izobraževanje odraslih.
Po ustavi (137. člen) je tudi notariat javna služba, ki jo ureja zakona. Zakon o notariatu (v
nadaljevanju ZN) v svojem prvem členu določa, da je notariat javna služba, katere
delovno področje in pooblastila določa zakon. Notariat opravljajo notarji in notarke,
imenovani po zakonu, kot svoboden poklic. Notarji opravljajo svojo poklicno dejavnost
osebno, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Notarji kot osebe javnega zaupanja (2. člen) sestavljajo javne listine o pravnih poslih,
izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine v hrambo,
denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim osebam ali državnim organom. Poleg
tega opravljajo vse oblike alternativnega reševanja sporov; izvajajo po nalogu sodišč
opravila, ki se jim lahko odstopijo po zakonu in izvajajo druga opravila.
Ministrstvo za javno upravo (MJU, 2010) je predstavilo predlog novega Zakona o
negospodarskih javnih službah. Predlog upošteva evropski pravni red, torej predpise
sprejete na podlagi 106. člena Pogodbe o delovanju EU, kateri daje pravico do
nadomestila kot oblike državnih pomoči za izvajanje predpisanih obveznosti v javnem
interesu.
Glavni namen predlagane ureditve je vzpostavitev delovanja negospodarskih služb na
način, da se zagotavlja njihova primernost, ustrezna kakovost ter učinkovitost izvajalcev.
Gre za določanje elementov in skupnih izhodišč, ki jih bo morala vsebovati področna
zakonodaja pri urejanju režima javne službe. Poudarjeno je izvajanje dejavnosti javne
negospodarske službe kot nepridobitne dejavnosti. Jasnejša naj bi bila tudi razmejitev
med dejavnostmi javne službe in dopolnilnimi dejavnostmi, ki jih opravlja zavod. Javne
službe, kot so šolstvo, zdravstvo, kultura, šport, znanost, socialno varstvo, varstvo otrok
in drugo; se praviloma opravljajo kot storitve splošnega pomena, ki se zagotavljajo s
proračunskim financiranjem ter doplačili uporabnikov.
Po novi ureditvi naj bi zavod pridobival s subjektiviteto tudi premoženje, ki ga potrebuje
za izvajanje javne službe. Kadar javni zavod za opravljanje dejavnosti ne potrebuje
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lastnega premoženja, mu ga ustanovitelj lahko da v uporabo. Na podlagi urejenosti
pravne subjektivitete in lastništva, bo urejena odgovornost ustanovitelja, kajti v primeru,
da ima javni zavod subjektiviteto in premoženje, ustanovitelj za njegove obveznosti ne bo
odgovarjal.
Zakon bo podrobneje urejal status javnih in zasebnih zavodov, s čemer bi se odpravila
nedorečenost sedanje ureditve. Na področju upravljanja zavodov predlog zakona
opredeljuje naloge in odgovornosti nadzornega organa ter organa upravljanja in njuna
medsebojna razmerja.
Pomembna novost je urejanje odnosov z uporabniki, kar pomeni dosledno upoštevanje
ustavnega načela, ki opredeljuje sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, saj jih vključuje
v upravljanje javnih zavodov.
Na področju financiranja predlog zakona omogoča vključevanje na skupne evropske trge,
s čemer bi dosegli večjo racionalizacijo in večjo konkurenčnost.
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4 PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH USLUŽBENCEV
Slovenija ima sodoben uslužbenski sistem. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo potrebno
slediti ustavni ureditvi delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno ter upoštevati
načela lokalne samouprave. Upravni in lokalni organi so se ločili in ustanovile so se nove
občine. Po letu 1996 se je začel proces preobrazbe javne uprave v smislu približevanja
Evropski uniji pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Prizadevanja so šla v smeri
zasnove novih zakonskih predpisov, ki bi bili v skladu s standardi evropskega upravnega
prostora.20 Upoštevaje standarde EUP, prvine NUJS, ustavo ter druge pomembne vidike
modernega delovanja javne uprave, sta bila v letu 2002 sprejeta dva zakona, ki urejata
celovit javni sektor. To sta Zakon o javnih uslužbencih ter Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju. V nadaljevanju bodo predstavljeni predpisi s področja zaposlovanja uslužbencev
v javnem sektorju.

4.1

PRAVNA UREDITEV SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

V zadnjih letih, sploh od sprejema nove zakonodaje, se je uveljavil pojem javni
uslužbenec, stari pravni red je namreč uporabljal izraz delavci v državnih organih. Termin
javni uslužbenec je že častitljive starosti, saj se je v svoji starejši različici – državni
uslužbenec - pojavil že v letih britanskega kolonializma v Indiji, ko so bili na tak način
poimenovani uslužbenci, ki so delali za krono in niso bili vojaki ali sodniki.21 Javni
uslužbenec je zagotovo širši izraz, kot državni uslužbenec in tudi bolj univerzalen, saj
pomeni, če povemo poenostavljeno, zaposlene v številnih dejavnostih, ki delajo za
javnost, torej ne samo za državo, ampak predvsem za državljane.
Haček (2001, str. 43) definira sistem javnih uslužbencev kot poseben upravni sistem
znotraj okvira javne uprave, v okviru katerega delujejo javni uslužbenci.
Na anglosaksonskem področju sta se v preteklosti uveljavila predvsem dva tipična sistema
zaposlovanja javnih uslužbencev, ki temeljita na povsem različnih vrednotah. Prvi sistem
originalno poimenovan »merit«22 je zamišljen na strokovnosti, zaposlen je torej lahko
kandidat, ki izpolnjuje določene pogoje glede izobrazbe, znanj, sposobnosti in drugih
kvalitet. V nasprotju pa sistem »spoils«23 nagradi tistega, ki je v tesni povezavi z
zmagovito stranko in mu ta po volitvah v zahvalo ponudi državno službo. Virant (2002,
str. 198) poimenuje ta sistem »delitev plena.« Brez dvoma je za dobro strokovno delo v
javni upravi primernejši sistem »merit«, kateremu ni moč očitati skorajda nobene slabosti,
medtem ko sistem »spoils« vnaša nestrokovnost in strah pred izgubo zaposlitve, če
20

European Administrative Space v angleščini (EUP v nadaljevanju).
Velja za vse zaposlene v vojski in sodstvu.
22
V angleškem jeziku pomeni vrednost, odlika, zasluga…
23
»Spoilsman« v angleškem jeziku pomeni osebo, ki glasuje ali pomaga stranki in po njeni zmagi
dobi državno službo ali se drugače osebno okoristi.
21
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vladajoča stranka izgubi volitve. Za srednji in nižji sloj javnih uslužbencev je »merit«
sistem vsekakor najprimernejši, za najvišja mesta v upravi pa je morebiti ustreznejši
»spoils« sistem, saj je po mnenju Viranta (2002, str. 198) ustrezneje, če imajo osebe, ki
delajo na takih delovnih mestih enake politične poglede, kot njihovi predstojniki.
V današnjem času je cilj uslužbenskih sistemov, ne glede na to, kako so organizirani,
predvsem strokovna, učinkovita in fleksibilna javna uprava. Pred mnogimi leti je bila javna
uprava samozadostna in tako so se obnašali tudi njeni zaposleni, kar se je odražalo v
dolgih čakalnih vrstah, vzvišenosti uradnikov, neprijaznosti, nerazpoložljivosti informacij in
podobnem. Državljan namreč ni mogel izbirati in oditi drugam, če je želel dobiti gradbeno
dovoljenje, osebno izkaznico ali kako drugo upravno storitev. Zaradi tega je imela javna
uprava praviloma negativen predznak, ki se ga dolgo časa ni mogla znebiti. Šele zadnja
leta imajo državljani o javnem sektorju nekoliko boljše mnenje v smislu »Zamenjal se je
sistem, ampak šele ko so se zamenjali tudi ljudje, so uradni opravki postali nekoliko bolj
znosni«.

4.1.1 Predpisi Evropske unije
Evropska unija glede urejanja javne uprave nima svojih formalnih predpisov in prepušča
to tematiko državam članicam in njihovim zakonodajam.
Organizacija SIGMA,24 plod Evropske unije in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in
razvoj25 izdaja standarde, ki so skupni Evropskemu upravnemu prostoru. »Standardi niso
del pravnega reda Evropske unije (acquis communautaire), temveč se navajajo kot
neformalni del pravnega reda« (Kerševan v: Haček, Bačlija 2007, str. 161). SIGMA
standardi dokaj podrobno urejajo področje javne uprave in tudi javnih uslužbencev.
»Nesporno dejstvo je, da je Evropska unija od držav kandidatk za članstvo v uniji v
zadnjem desetletju zahtevala spoštovanje navedenih standardov, in sicer ne le na
deklaratorni ravni, temveč njihovo udejanjanje v sprejeti zakonodaji, predpisih in
vrednotah delovanja javnega sektorja« (Haček, Bačlija 2007, str. 161). SIGMA
standardom se je torej morala podrejati tudi Slovenija pri pisanju nove zakonodaje pred
vstopom v Evropsko unijo. Standardi, katerih prvine morajo biti upoštevane v
zakonodajah držav članic, so:
 vzpostavitev strokovne in politično nevtralne javne uprave, ki zagotavlja učinkovite
javne storitve, pri čemer ni predmet neobjektivnosti, korupcije in zlorabe oblasti,
ampak deluje po načelih kakovosti;
 približevanje javne uprave uporabnikom s hitrejšim odzivanjem na potrebe
uporabnikov in vzpostavitev javnega ter odprtega delovanja, kar pomeni
vnaprejšnje seznanjanje z načinom poslovanja in posredovanje informacij o načinu
dela ter o ukrepih za zagotovitev učinkovitosti;
24
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zagotovitev takšnih pravic in obveznosti ter odgovornosti, ki omogočajo razvoj
strokovnosti, polno odgovornost pri uresničevanju delovnih nalog ter pritegnitev
oseb, ki imajo odlične lastnosti;
vzpostavitev profesionalnega organiziranja dela in dejavno upravljanje človeških
virov;
vzpostavitev učinkovitega notranjega in zunanjega nadzora nad delovanjem
sistema (Brezovšek in Haček, 2002, str. 695).

Elementi, ki jih zaznamo v gornjih standardih, so deloma povzeti po načelih NUJS, vsaj kar
se tiče učinkovitosti, približevanja uporabnikom in organiziranja dela ter nadzora.
Evropska unija kot poseben pogoj postavlja nevtralnost javnih uslužbencev, ki jo lahko
razlagamo zelo široko. V prvi vrsti pomeni strogo ločitev politike in uprave, kar je pogoj za
strokovno in profesionalno delo uprave v vsaki državi in manj možnosti za razvoj
korupcije, vsaj na višjih ravneh uprave. Nevtralnost pa pomeni tudi enako obravnavanje
uporabnikov javnih storitev, ne glede na spol, nazore, prepričanja ali kakršnokoli drugačno
osebno okoliščino. Prav tako je nedopustno, da bi javni uslužbenec zaradi svojih osebnih
koristi pri svojem delu zaobšel zakon ali drug predpis. »Nevtralnost javnih uslužbencev je
za države članice Evropske unije pravno zavezujoča na temelju 6. člena Rimske pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti« (Haček, 2001, str. 125). Zelo blizu načela nevtralnosti
lahko postavimo načelo pravne države, saj kolikor je javni uslužbenec pri delu nevtralen
glede osebnih okoliščin stranke na eni strani in političnih vplivov vladajoče stranke na
drugi strani, pravzaprav pomeni, da pri svojem delu upošteva predpise, torej ustavo,
zakone, podzakonske akte in drugo. Uslužbenska zakonodaja pa mora seveda
vzpostavljati tudi sisteme nadzora nad delom uslužbencev ter odgovornosti za delo.
Evropska komisija priporoča ureditev položaja javnih uslužbencev, saj je le tako mogoče
pričakovati, da bo javni sektor dobro deloval in bo v pomoč gospodarstvu. Evropska
komisija ne vsiljuje enotnega sistema javnih uslužbencev, temveč posredno svetuje, da
države sprejmejo poseben zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev; neodvisno
delovanje celotnega javnega sektorja; izobraževanje in usposabljanje glede delovanja
svojih institucij ter izenačevanje plač v javnem in zasebnem sektorju (Fournier v Haček,
2001, str. 124).
Evropska komisija je v svojem poročilu o napredovanju Slovenije pri približevanju Evropski
uniji v letu 2001 zapisala, da Slovenija še ni v celoti pripravljena za vstop v evropski
upravni prostor. Istega leta je bil v zakonodajni postopek vložen Zakon o javnih
uslužbencih, kar je pomenilo bistveno izboljšanje slovenske pripravljenosti.
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4.1.2 Slovenski pravni red
Ustava v treh členih omenja zaposlitev oziroma delo. Za javne uslužbence je
najpomembnejši 122. člen, saj določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo
na temelju javnega natečaja, razen v primerih, določenih z zakonom. 49. člen zagotavlja
svobodo dela in prepoved prisilnega dela ter da si vsakdo prosto izbira zaposlitev in da je
vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. 66. člen je nekoliko
splošnejši, saj pravi, da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja
njuno zakonsko varstvo.
Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) je bil sprejet leta 2002 in je do današnjih
dni doživel že več popravkov in dopolnitev. V primerjavi s predhodno zakonodajo, torej
Zakonom o delavcih v državni upravi (v nadaljevanju ZDDO), pomeni bistven napredek pri
sodobnem urejanju delovnih razmerjih v javnem sektorju. ZDDO je urejal posebnosti
zaposlovanja v državnih organih ter organih lokalnih skupnosti. V 3. členu je določal, da
delavec sklene delovno razmerje za nezasedeno delovno mesto, ki je določeno v aktu o
sistemizaciji delovnih mest in za katerega izpolnjuje pogoje. Delavce je razdelil v tri
skupine26 glede na zahtevnosti delovnega mesta. Pri zaposlovanju novih delavcev je
določal javno objavo sistemiziranega prostega delovnega mesta in poskusno delo v
trajanju od enega do šestih mesecev za nekatera delovna mesta in ne izpeljave javnega
natečaja, kot že od sprejema določa ustava. Vlada je praznino zakonske ureditve zapolnila
z Uredbo o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v državnih organih,
ki je nekoliko podrobneje urejal postopek izbire, vendar je kmalu postalo jasno, da se bo
treba zahtevam Evropske unije prilagoditi s sprejemom novega zakona.

4.1.2.1 Zakon o javnih uslužbencih
ZJU je specialni predpis in se kot tak primarno uporablja za uslužbenska delovna
razmerja. Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom velja splošna delovnopravna
zakonodaja, za posebne kategorije javnih uslužbencev kot so npr. policisti ali vojaki pa
velja tudi področna zakonodaja.
Zakon je razdeljen na dva dela. Prvi splošni del velja za vse javne uslužbence, kot jih
določa 1. člen, drugi posebni del pa samo za zaposlene v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti.

26

Višji upravni delavci so se imenovali za pomoč pri vodenju dela v upravnih organih in za
opravljanje najzahtevnejših del. Za tovrstna delovna mesta je bila zahtevana univerzitetna
izobrazba ali visoka upravna šola. Upravni delavci so opravljali strokovna dela npr. vodenje
upravnih postopkov do izdaje odločbe. Strokovno tehnični delavci so opravljali administrativna,
tehnična, računovodska in druga spremljajoča dela (15., 16. in 17. člen).
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ZJU je povsem na novo uredil terminologijo uslužbenskih razmerij. Virant (2002, str. 187)
javnega uslužbenca definira kot osebo, ki trajno in profesionalno opravlja službo v
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, vendar ne oseb, ki opravljajo v tovrstnih
organih politične funkcije. Po Hačku (2001, str. 41) je javni uslužbenec, kdor kot svoj
poklic opravlja izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu. Prvi odstavek 1. člena ZJU
pa določa, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem
sektorju. V istem členu zakon taksativno našteje, kateri organi sestavljajo javni sektor.27
ZJU deli javne uslužbence na uradnike in strokovno-tehnične javne uslužbence (23. člen).
Uradniki opravljajo javne naloge, ki so v povezavi z izvrševanjem oblasti ali
uresničevanjem javnega interesa na uradniških delovnih mestih. Strokovno-tehnični
uslužbenci pa opravljajo spremljajoča dela28 zaradi nemotenega poteka izvajanja javnih
nalog organa.
Posebej pomembna novost, ki jo je ZJU uvedel so, načela javnih uslužbencev, ki bodo v
nadaljevanju predstavljena (členi od 7 do 15a).
Načelo enakopravne dostopnosti temelji na ustavni pravici do svobode dela in prostega
izbiranja zaposlitve. Tudi Splošna deklaracija o človekovih pravicah29 poudarja omenjeni
pravici kot osnovne človekove pravice. V javni upravi je to načelo pomembno zaradi
pridobivanja kvalitetnih in strokovno usposobljenih kandidatov, po drugi strani pa se lahko
vsak zainteresiran kandidat, kot državljan, pod enakimi pogoji poteguje za prosto delovno
mesto, kar se v končni fazi udejanji s postopkom javnega natečaja.
Načelo zakonitosti izhaja iz ustavnega člena o pravni državi, zapoveduje ravnanje in v
mejah ustave, ratificiranih mednarodnih pogodb, zakonov in drugih veljavnih predpisov in
tako izključuje samovoljo javnega uslužbenca, saj je pri svojem delu vezan na zakonodajo.
Obenem načelo sili k profesionalnosti in kakovosti dela.
Načelo strokovnosti nalaga javnemu uslužbencu, da naloge opravlja strokovno, vestno in
pravočasno, obenem pa jih spodbuja k izpopolnjevanju in usposabljanju. Uporabniku pa
omenjeno načelo zagotavlja kvalitetno obravnavo.
Načelo častnega ravnanja je na kratko opredeljeno, vendar ga je možno razlagati zelo
široko. Po vsebini se navezuje na določbe Kodeksa javnih uslužbencev. Pri izvrševanju
javnih nalog se zapoveduje objektivno, spoštljivo, nepodkupljivo delovanje, brez
predsodkov in zlorabe do uporabnikov javnih storitev.

27

To so državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi,
javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, kolikor so posredni
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vendar ne javna podjetja ali
gospodarske družbe z večinskim deležem države ali lokalne skupnosti.
28
Takšna spremljajoča dela so predvsem materialno in finančno poslovanje, kadrovska in tehnična
dela ter drugo, opravljajo pa se na strokovno tehničnih delovnih mestih.
29
Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. 12. 1948 z Resolucijo 217 A (III).
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Načelo prepovedi sprejemanja daril je usmerjeno v nekoruptivno obravnavanje strank.
Darila so bila v preteklosti lahko razumljena tudi kot protiusluga za opravljeno upravno
delo ali zaradi same odločitve upravnega organa, če je bilo možno izbirati med več
odločitvami. Javni uslužbenec praviloma ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem
službe, natančneje pa to vsebino določa Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih
uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril iz leta 2003.
Načelo zaupnosti določa varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, torej
prepoveduje javnemu uslužbencu svobodo govora o podatkih, ki so kot tajni opredeljeni z
zakonom ali če gre za občutljive osebne podatke posameznika. Varovanje podatkov velja
tudi po prenehanju delovnega razmerja in velja dokler organ javnega uslužbenca te
dolžnosti ne odveže.
Načelo odgovornosti sili javne uslužbence h kvalitetnemu, hitremu in učinkovitemu delu
ter vzpostavlja odgovornost za rezultate. Javni uslužbenec je torej odgovoren za svoje
delo, ne le moralno temveč tudi disciplinsko in odškodninsko, kar ima lahko močan vpliv
na potek kariere javnega uslužbenca.
Načelo dobrega gospodarjenja je preneseno iz zasebnega sektorja in uvaja podjetniški
princip. Ta naj bi se uresničeval z ekonomičnim poslovanjem ter smotrno porabo javnih
sredstev pri delu javnih uslužbencev in pri zaposlovanju.
Načelo varovanja poklicnih interesov je bilo vpeljano zaradi neodvisnosti delovnega
statusa javnega uslužbenca. Načelo ščiti javne uslužbence v primeru posega v njihovo
delo, če tak poseg ni zakonit in v primeru šikaniranja v zvezi z delom ali opravljanjem
nalog. Omogoča tudi brezplačno pravno pomoč v kazenskem ali odškodninskem postopku,
ki se vodi v zvezi z opravljanjem dela zoper javnega uslužbenca, vendar pod določenimi
pogoji.
Načelo prepovedi nadlegovanja prepoveduje fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali
vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja
zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo in žali
njeno dostojanstvo. Javni uslužbenec mora biti s svojim neoporečnim obnašanjem zgled
svojim sodelavcem kot tudi uporabnikom javnih storitev. Opisana načela so skupna vsem
javnim uslužbencem, ZJU pa določa tudi nekatera načela, ki veljajo le za uradnike, katera
v nadaljevanju predstavljam (členi od 27 do 32).
Načelo javnega natečaja določa, da se uradnike izbira na javnem natečaju, razen če je z
zakonom določeno drugače. Kandidati se obravnavajo enakopravno, izbira je opravljena
na podlagi boljše strokovne usposobljenosti. Na tem mestu zakon torej sledi ustavni
zahtevi po izpeljavi javnega natečaja za zaposlitev v upravnih službah, pri čemer ustava
eksplicitno ne določa, katere upravne službe so mišljene, zato je zakon uredil obveznost
javnega natečaja za organe državne uprave in uprave lokalnih skupnosti. Javni natečaj
zagotavlja izbiro bolj usposobljenega kandidata, obenem pa izključuje zaposlitev preko
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vez in poznanstev. Postopek javnega natečaja se od objave prostega delovnega mesta
razlikuje predvsem v: vsebini objave, objavi prostega delovnega mesta, načinu izbire
kandidata, zaključku postopka ter pravicah neizbranega kandidata (Ramšak Pešec, 2008,
str. 1 4/3).
Načelo politične nevtralnosti in nepristranosti je izpeljano in standardov EUP in je bilo že
opisano, dodajam le, da uradnik izvršuje naloge v javno korist.
Načelo kariere uradniku omogoča napredovanje skladno z njegovo strokovno
usposobljenostjo in rezultati dela. Takšna ureditev onemogoča avtomatizem napredovanja
po določenem obdobju, temveč je nekoliko bolj osredotočena na rezultate dela.
Načelo prehodnosti omogoča prehajanje uslužbencev med posameznimi organi ali
delovnimi mesti, če se za to izkaže potreba, kar lahko pomeni velik prihranek javnih
sredstev, saj ni vedno potrebna nova zaposlitev, temveč le premestitev.
Načelo odprtosti do javnosti je skladno z načeli NUJS, saj daje javnosti pravico, da je
obveščena o tem, kako delajo uradniki. Način obveščanja je predpisan z zakonom in
podzakonskimi akti. Javni uslužbenec mora torej delovati v skladu z opisanimi načeli.

Sistemizacija in kadrovski načrt
Sistemizacija (21. člen) delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za
izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava,
z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih. Akt o sistemizaciji je obvezen
za vsak državni organ, upravo lokalne skupnosti in osebe javnega prava, razen če bi
poseben zakon določal drugače. V sistemizaciji so skladno z notranjo organizacijo
določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v
sistemizaciji določi opis nalog in pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta.
Predstojnik organa v državni upravi in upravah lokalne skupnosti je pristojen za določitev
sistemizacije. Organi državne uprave morajo imeti k sistemizaciji tudi soglasje vlade. V
organu, ki je v sestavi ministrstva, pa jo določi minister na predlog predstojnika takega
organa. V drugih državnih organih sistemizacijo praviloma določi predstojnik, razen če ni s
posebnim predpisom določeno drugače (40. člen).
Vlada določi skupna izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave in organih
lokalnih skupnosti z uredbo (41. člen). Podobna določba, z istim vsebinskim pomenom je
zapisana tudi v ZDU (27. člen), kar pomeni, da je področje enotno urejeno. To je uredba
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih. Ta v 5. členu določa, da sistemizacija začne veljati z dnem, ki je
določen kot datum začetka veljavnosti, s poprejšnjim soglasjem vlade in potem, ko je
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objavljena na način, ki omogoča, da se seznanijo s sprejetjem sistemizacije ter s celotno
vsebino akta vsi zaposleni.
Kadrovski načrt je novost, ki jo je prinesel ZJU (42. do 45. člen), upoštevaje njegovo
vsebino, pa lahko ugotovimo, da je tovrsten akt že obstajal, saj je Zakon o javnih financah
v 24. členu predvideval načrt delovnih mest (Korade Purg v: Brezovšek in Haček, 2004,
str. 124). Gre za akt, v skladu s katerim organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s
kadrovskimi viri ter prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe
števila javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi
skladno s proračunskimi možnostmi, na predviden obseg nalog in program dela, poda pa
ga predstojnik ob pripravi proračuna, s katerim mora biti usklajen. Predlog kadrovskega
načrta za upravne enote poda minister za upravo, na predlog načelnikov, za organ v
sestavi pa resorni minister. Kadrovski načrt sprejema v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti predstojnik, in sicer najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
Spremembe kadrovskega načrta so možne, če se trajno ali začasno poveča obseg dela, ki
ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev.
Razmerje med kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest pojasnjuje tabela.
Tabela 2: Razmerje med kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest:
Kadrovski načrt:

število in struktura delovnih mest, upoštevaje obseg in
vrsto nalog
najvišje dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev
na določen datum (običajno na zadnji dan v letu)

Vir: Korade Purg (2008, str. 4 3/3)
ZJU
(46. člen) določa vzpostavitev kadrovskih evidenc za potrebe kakovostnega
upravljanja s kadrovskimi viri in za spremljanje stanja, kar je dokaj splošna formulacija.
Nadalje pa določa tudi, da vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega
prava vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest, medtem ko organi, kjer je
vzpostavljen sistem nazivov, vodi tudi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.
Centralna kadrovska evidenca, katere upravljalec je Ministrstvo za javno upravo, se vodi
kot informatizirana baza podatkov, in sicer za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi
viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca
ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij.
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Položaji in nazivi
Položaj30 je v slovenski uslužbenski ureditvi novost, vsebinsko gledano, pa so to vodstvena
delovna mesta. Je uradniško delovno mesto, kjer se izvršujejo pooblastila v zvezi z
vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. Zakon taksativno našteje
položaje, ki so:
1. v ministrstvih: generalni direktor, generalni sekretar in vodje organizacijskih enot;
2. v organih v sestavi ministrstva: direktor in vodje organizacijskih enot;
3. v upravnih enotah: načelnik upravne enote in vodje organizacijskih enot;
4. v vladnih službah: direktor in vodje organizacijskih enot;
5. v upravah lokalnih skupnosti: direktor in vodje organizacijskih enot.
Poleg tega je položaj tudi delovno mesto namestnikov naštetih mest. V drugih državnih
organih se položaje določi s splošnim aktom. Pogoji za položaj so poleg tistih, ki so
določeni za uradniška delovna mesta, lahko tudi s področja upravnega vodenja,
upravljanja s kadrovskimi viri ali drugo. Omenjena dodatna pogoja sta pogoj za položaj
generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi
in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti,
imenovanje na te položaje pa se opravi z odločbo o imenovanju. Načelnika upravne enote
imenuje minister za javno upravo, generalne sekretarje in generalne direktorje v
ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje
vlada na predlog ministra ali funkcionarja, ki mu je ta odgovoren, direktorja občinske
uprave pa župan. Našteti položaji so časovno omejeni na pet let. Uradniki se na te
položaje izbira z javnim natečajem, ki mora biti zaključen tri mesece pred potekom
imenovanja. Pogoji za pridobitev položaja ter naziv, v okviru katerega se lahko opravlja
določen položaj, se določijo z aktom o sistemizaciji, skladno z merili, določenimi s posebno
uredbo vlade. Za pridobitev položaja se praviloma uporabljajo določbe ZJU, če ni z
drugimi zakoni določeno drugače. Z osebo, ki je bila za položaj izbrana na javnem
natečaju in pred tem ni imela statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za določen
čas petih let. V pogodbi ali aneksu k pogodbi se lahko določi položajni dodatek ter druge
pravice v skladu s predpisi. Za prenehanje položaja se uporabljajo določbe ZJU o
prenehanju dela na delovnem mestu, za prenehanje najvišjih uradniških položajev, pa
veljajo posebne določbe31:
Uradnik, ki mu je prenehal položaj zaradi ukinitve organa ali organizacijske enote ali je bil
razrešen v enem letu od nastopa položaja in pred imenovanjem na položaj ni imel statusa

30

Glej 80. do 83. člen ZJU ter 25. in 26. člen Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih.
31
V primeru razrešitve, ki se opravi z odločbo o razrešitvi, če jo sam zahteva ali z njo soglaša; če v
enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa; če je ugotovljena
nesposobnost za opravljanje nalog na položaju; če preneha delovno razmerje s sporazumom o
razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma z odpovedjo pogodbe s strani javnega uslužbenca, po
prenehanju obdobja, za katerega je bil uradnik imenovan ali če se ukine organ ali organizacijska
enota, ki jo je vodil (83. člen).
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uradnika, ima pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače,
kot jo je prejemal na položaju, za vsak polni mesec, ki je ostal do izteka dobe imenovanja
na položaj. Takemu uradniku s prenehanjem položaja preneha delovno razmerje, lahko pa
mu predstojnik ponudi delovno mesto v istem ali drugem organu, kjer se delo opravlja v
nazivu iste stopnje, kot na položaju, s katerega je bil razrešen. Na izpraznjenem položaju
lahko brez javnega natečaja opravlja naloge vršilec dolžnosti, in sicer največ šest
mesecev. Vršilec dolžnosti je lahko oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu (84. do 91. člen), ki ga pridobi z imenovanjem na
javnem natečaju ali pa s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto oziroma z
napredovanjem v višji naziv. Po izbiri na javnem natečaju, se uradnika imenuje v najnižji
naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu. Imenovanje se vrši z
odločbo, kjer je določen naziv in datum pridobitve naziva.
Nazivi32 so razporejeni v 16 stopenj, najprej se delijo na pet kariernih razredov. Nazivi
uradnikov v pravosodnih organih, pripadnikov Slovenske vojske, diplomatov, policistov,
paznikov, carinikov, inšpektorjev in drugih uradnikov s posebnimi pooblastili in dolžnostmi
se določijo s posebnim predpisom, poimenovanja nazivov v drugih državnih organih pa se
lahko določijo z aktom državnega organa. V naziv se lahko imenuje javni uslužbenec, ki
ima predpisano izobrazbo in znanje uradnega jezika, mogoče pa je določiti tudi delovne
izkušnje in druge pogoje. Za nazive prvega kariernega razreda je zahtevana univerzitetna
izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem in
izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo. Za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je zahtevana
najmanj visoka strokovna izobrazba in izobrazba, pridobljena po študijskem programu
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in za nazive tretjega kariernega
razreda tudi višješolska izobrazba po višješolskih programih na fakultetah, pred letom
1994 ter ustrezno število let delovnih izkušenj. Za nazive četrtega kariernega razreda je
predpisana najmanj višja strokovna izobrazba. Predpisana izobrazba za nazive petega
kariernega razreda je najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba, oziroma
izobrazba, predpisana v področnem zakonu, vendar takega uradnika ni možno premestiti
na delovno mesto, kjer je zahtevana srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba.
32

Nazivi so:
 nazivi prvega kariernega razreda: naziv prve stopnje: višji sekretar; naziv druge stopnje:
sekretar; naziv tretje stopnje: podsekretar;
 nazivi drugega kariernega razreda: naziv četrte stopnje: višji svetovalec I; naziv pete
stopnje: višji svetovalec II; naziv šeste stopnje: višji svetovalec III;
 nazivi tretjega kariernega razreda: naziv sedme stopnje: svetovalec I; naziv osme stopnje:
svetovalec II; naziv devete stopnje: svetovalec III;
 nazivi četrtega kariernega razreda: naziv desete stopnje: višji referent I; naziv enajste
stopnje: višji referent II; naziv dvanajste stopnje: višji referent III;
 nazivi petega kariernega razreda: naziv trinajste stopnje: referent I; naziv štirinajste
stopnje: referent II; naziv petnajste stopnje: referent III; naziv šestnajste stopnje;
referent IV (85. člen).
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Glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj določi pogoje vlada za organe državne uprave,
pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za druge organa pa splošni akt organa.
Pogoj je tudi državljanstvo Slovenije ter nekaznovanost, tako kot za zaposlitev v javnem
sektorju.
V enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora javni uslužbenec opraviti
usposabljanje, kamor ga napoti predstojnik in zajema: ustavno ureditev; sistem
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti ter razmerja med njimi; lokalno samoupravo;
sistem javnih financ; ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema;
upravni postopek in upravni spor; poslovanje organov javne uprave. V pravosodnih
organih se lahko določijo tudi nekatere druge vsebine usposabljanja, ki jih mora opraviti
posameznik, imenovan v naziv, celoten obseg pa mora biti primerljiv z usposabljanjem za
organe državne uprave. Udeležba na usposabljanju33 je za javne uslužbence obvezna in
šteje med redne delovne obveznosti. Pristojnost za imenovanje v naziv ima predstojnik
organa, in sicer v organih državne uprave ter upravah lokalnih skupnosti, v naziv višji
sekretar v organih državne uprave pa imenuje uradnike vlada. V drugih državnih organih
imenuje v nazive predstojnik, razen če je s predpisom določeno drugače. Naziv ugasne, če
uradniku preneha delovno razmerje, če napreduje v višji naziv ali je razrešen.34

Sklenitev delovnega razmerja
Pred začetkom postopka za novo zaposlitev javnega uslužbenca, je potrebno najprej
definirati, za kakšno delovno mesto gre. ZJU v 57. členu namreč določa, da se postopek
za novo zaposlitev uradnika izvaja kot javni natečaj, postopek za novo zaposlitev na
strokovno tehničnem delovnem mestu pa po postopku, ki je določen s predpisi za urejanje
delovnih razmerij. Zakon dokaj dobro ureja zaposlitev uradnika, vlada pa je v letu 2006
izdala Uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih, ki postopke zaposlovanja natančneje definira.
V nadaljevanju se bom v okviru tega poglavja ukvarjala z zaposlovanjem uradnika. O
novih zaposlitvah (56. člen ZJU in 2. člen uredbe) v organu odloča predstojnik. Nova
zaposlitev je mogoča, če se trajno ali začasno poveča obseg dela, pa tega ni mogoče
opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev ali se ob nespremenjenem obsegu
dela izprazni delovno mesto. Delovno mesto mora biti prosto ali bo prosto. Delovno mesto
mora biti praviloma določeno v sistemizaciji, razen pripravništva, drugega usposabljanja
ali sklenitev delovnega razmerja za določen čas, ob tem pa mora imeti organ zagotovljena
33

Minister za javno upravo oziroma minister za pravosodje predpiše podrobnejšo vsebino in čas
trajanja usposabljanja ter obseg prisotnosti javnega uslužbenca. V drugih državnih organih se
vsebina in čas trajanja določijo s splošnim aktom državnega organa (89. člen).
34
Razrešitev iz naslednjih razlogov: da se ugotovi nesposobnost v skladu z ZJU zakonom; da je
premeščen iz poslovnih razlogov; na lastno željo oziroma s soglasjem uradnika; v drugih primerih,
ki jih določa zakon (91. člen).
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finančna sredstva za zaposlitev. Nova zaposlitev mora biti tudi v skladu s kadrovskim
načrtom. Kadar se v organu pokaže potreba po zapolnitvi delovnega mesta (57. člen ZJU
ter 4. do 17. člen uredbe) predstojnik na podlagi mnenja vodje notranje organizacijske
enote, v kateri je prosto delovno mesto, oceni, ali je kateri od javnih uslužbencev istega
organa primerno strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu. Mnenje
predstojnika je zbir več faktorjev, in sicer ocen delovne uspešnosti, sposobnosti, znanj,
veščin ter osebnih lastnosti javnega uslužbenca. V organu je možno izvesti seznanitev35 o
prostem delovnem mestu, ki se objavi na oglasni deski ali na drug primeren način. Če
predstojnik oceni, da nihče izmed zaposlenih ne ustreza pogojem delovnega mesta in se
nanj tudi nihče ni prijavil, lahko začne postopek internega natečaja, lahko pa se interni
natečaj in seznanitev o prostem delovnem mestu izvajata istočasno. Tedaj se prijave na
obvestilo o prostem delovnem mestu v organu, obravnavajo kot prijave na interni natečaj.
Interni natečaj je možnost premestitve javnega uslužbenca med organi državne uprave ali
tudi drugimi organi, kolikor po sporazumu z vlado stopijo v interni trg dela in se izvaja
pred postopkom nove zaposlitve javnega uslužbenca. Evidenca internega dela med
drugim vsebuje tudi objave internih natečajev.
Postopek se prične z objavo internega natečaja na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo. Vsebina internega natečaja mora vsebovati enake sestavine kot seznanitev o
prostem delovnem mestu v organu, lahko pa nudi tudi več podatkov o delovnem mestu.
Rok za vlaganje prijav ne sme biti krajši kot osem dni, začne pa teči naslednji dan po
objavi natečaja na spletnih straneh. Kandidati se na natečaj prijavijo v pisni obliki ali v
elektronski obliki, za katero ni potreben elektronski podpis. Prijava mora vsebovati vsaj
naslednje elemente: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz
česar je razviden naziv; dalje izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo
delovnega mesta in izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje organu, ki
objavlja interni natečaj, pridobitev podatkov v zvezi z natečajem. Organ je nato dolžan
preveriti izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta na podlagi prijav kandidatov,
nakar se preveri izpolnjevanje pogojev še s pridobitvijo podatkov iz centralne kadrovske
evidence ali kadrovske evidence organa. V izbirni postopek se vzamejo pravočasne in
popolne prijave, vanj se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbirni
postopek se opravi z uradniki, ki imajo takšen naziv, kot je zahtevan za delovno mesto in
z uradniki, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje v tak naziv. V samem izbirnem postopku
se praviloma uporabljajo uveljavljene metode, kot so: pregled prijave, vpogled v
kadrovsko evidenco, pisni preizkus, intervju in drugo. Izbirni postopek za zasedbo
uradniškega delovnega mesta običajno vodi predstojnik organa ali pooblasti drugega
javnega uslužbenca, sme pa tudi ustanoviti natečajno komisijo.
35

Obvestilo mora biti objavljeno najmanj osem dni in mora vsebovati naslednje sestavine: organ in
kraj opravljanja dela, vrsto delovnega mesta ter pogoje za zasedbo v skladu s sistemizacijo, poleg
tega pa podatke o vsebini prijave, okvirni vsebini dela, poskusnem delu in predhodnem preizkusu
usposobljenosti, če je to predvideno. Naveden mora biti tudi naslov in rok za vlaganje prijav,
podatke o osebi, zadolženi za dajanje informacij ter navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem
postopku objavljeno na spletnih straneh organa ter spletni naslov organa (5. člen uredbe).
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V natečajnem postopku je izbran kandidat, ki se v postopku izkaže kot najbolj strokovno
usposobljen za opravljanje dela na prostem uradniškem delovnem mestu, ki izpolnjuje
pogoje za imenovanje v naziv, v katerem se opravlja delo in druge pogoje za zasedbo
delovnega mesta. Če je v izbirnem postopku ugotovljeno, da noben od prijavljenih
kandidatov ni primeren za zasedbo tega mesta, je možno interni natečaj ponoviti.
Obvestilo o neuspelem internem natečaju, je potrebno objaviti na spletnih straneh
organa. Na istem mestu se objavi tudi obvestilo o končanem postopku internega natečaja,
kjer se navede, da je bil kandidat izbran in da imajo neizbrani kandidati možnost
vpogledati v gradivo izbirnega postopka. Sledi premestitev izbranega kandidata na
delovno mesto, za katero je bil izbran v istem ali drugem organu s sklenitvijo aneksa k
pogodbi o zaposlitvi. Če gre za premestitev v okviru internega trga dela, se sklene nova
pogodba o zaposlitvi, ki hkrati velja kot sporazum predstojnikov o premestitvi javnega
uslužbenca in jo je mogoče skleniti z odložnim rokom zaradi neoviranega dela poslovanja
organa. Kolikor predstojnik organa, kjer javni uslužbenec dela, ne soglaša s premestitvijo,
se lahko javni uslužbenec in predstojnik organa, ki je objavil interni natečaj, dogovorita o
premestitvi po poteku odpovednega roka. Dogovor se mora skleniti v pisni obliki in
zavezuje organ, ki je objavil natečaj. Ko odpovedni rok poteče, to pomeni, da je vlada
dala soglasje k premestitvi36 in se ta lahko dejansko izvede.
Za uradniško delovno mesto, ki je ostalo nezapolnjeno po izvedbi internega natečaja, se
izvede javni natečaj. Za postopek javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku, z izjemo ustne obravnave, ki jo nadomesti izbirni
postopek. Sam postopek javnega natečaja je razdeljen na naslednje faze (Ramšak Pešec,
2008, str. 1 4/3): oblikovanje vsebine javnega natečaja, objava javnega natečaja, prejem
in pregled vlog, izvedba izbirnega postopka, izbira kandidata, zaključek postopka javnega
natečaja, uveljavljanje pravic neizbranih kandidatov.
Javni natečaj (58. do 67. člen ZJU ter 18. do 27. člen uredbe) za organe državne uprave
se objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, drugi državni organi in organi
lokalnih skupnosti pa jih objavijo na svojih spletnih straneh. Pri javnem natečaju je
potrebno na Zavod za zaposlovanje poslati prijavo prostega delovnega mesta, kar izhaja iz
9. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki določa
obveznost prijave vseh prostih delovnih mest v državi (Ramšak Pešec, 2008, str. 6 4/3).
Prijava je možna z obrazcem ali preko spletne aplikacije. Objava je možna tudi v dnevnem
časopisu ali v Uradnem listu.
Vsebina javnega natečaja mora imeti vsaj naslednje elemente: o organu in kraju
opravljanja dela, o vrsti uradniškega delovnega mesta in o okvirni vsebini del, o pogojih
za opravljanje dela, o vsebini prijave, o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku
36

Če je javni uslužbenec zaposlen v organu, ki je vključen v interni trg dela in je bil izbran za
zasedbo prostega delovnega mesta v drugem organu, ki je prav tako vključen v interni trg dela,
mu delovno razmerje preneha s sporazumom oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in se z njim
sklene nova pogodba o zaposlitvi, ob tem pa lahko obdrži že dosežen naziv, če se delo na tem
delovnem mestu opravlja v takem nazivu (17. člen uredbe).
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obveščanja o izbiri, podatke o osebi, ki daje informacije, navedbo, da bo obvestilo o
končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa ter naslov organa,
navedbo, da bo organ obravnaval samo popolne prijave37, merila za izbiro, če so bila
določena že pred objavo.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki v zaprti ovojnici, z navedbo »za javni natečaj« ali v
elektronski obliki, katere veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsebina prijave
se nekoliko razlikuje glede na vrsto uradniškega delovnega mesta, kandidatom pa ni
potrebno prilagati dokazil, ki jih organ lahko pridobi sam, na podlagi 66. in 139. člena
ZUP. Prav tako ni potrebno pri prijavi prilagati dokazil o podatkih, s katerimi organ ne
razpolaga, npr. diplome..., temveč se to zahteva le od izbranega kandidata. Glede dokazil
velja izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje, določene v javnem natečaju.
Rok za vlaganje prijav ne sme biti krajši kot osem dni od objave.
Prijava kandidata mora vsebovati najmanj naslednje:
 izjavo, da izpolnjuje pogoje o zahtevani pridobljeni stopnji izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
 opis delovnih izkušenj, da je razvidno izpopolnjvanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj;
 izjavo, da je državljan Republike Slovenije; da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen
na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
 izjavo, s katero dovoljuje organu za namen javnega natečaja pridobivanje
podatkov iz uradne evidence;
 izjavo o soglasju za varnostno preverjanje, če je to potrebno za posamezno
delovno mesto.
Če je bila prijava na javni natečaj poslana v elektronski obliki, bo tudi vročanje in
obveščanje s strani organa potekalo v elektronski obliki, razen če kandidat izrecno sporoči
organu, da želi drugače.
Formalno nepopolna vloga je, če ji kandidat ni priložil vseh prilog, ki so bile navedene v
objavi in ne navede vzrokov, zakaj jih ni priložil ali pa vloga, iz katere ni možno razbrati ali
izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju. Prepozna je vloga, ki je k organu prispela
že po izteku roka, ki je bil določen v besedilu javnega natečaja.

37

Navedba o obravnavanju le popolnih vlog je dodana zaradi pozornosti kandidatom pri pisanju,
saj določbe ZUP o pozivanju stranke k dopolnitvi vloge tu ne veljajo. ZJU v 60. členu sicer določa
uporabo ZUP v postopku javnega natečaja, vendar v drugem odstavku izrecno določa, da glede
vročanja, obveščanja kandidatov in ravnanja z nepopolnimi vlogami velja uredba vlade. Glede
vloge, ki je nepopolna le v nebistvenih elementih, pa je organ dolžan, da kandidata pozove k
dopolnitvi.
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Take prijave se ne uvrstijo v izbirni postopek, prav tako se vanj ne morejo vključiti vloge,
iz katerih je razvidno, da kandidati pogojev ne izpolnjujejo. Kandidatom se izda sklep o
neuvrstitvi v izbirni postopek, na katerega je dovoljena pritožba. Pritožba zadrži izbiro
kandidata, dokler pritožba ni rešena, postopki v izbirnem postopku pa se medtem lahko
nadaljujejo.
Sledi izbirni postopek, kjer se izbira najbolj strokovno usposobljenega kandidata. Izbirni
postopek lahko vodi predstojnik organa, pooblaščeni javni uslužbenec ali natečajna
komisija. Če se imenuje komisija, mora biti njen član obvezno vodja organizacijske enote,
v kateri bo izbrani javni uslužbenec delal. Javne natečaje za položaje generalnih
direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev,
predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot izvaja posebna natečajna
komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. Javni uslužbenec ali
komisija pred začetkom pisno določi merila38 za izbiro in metode preverjanja strokovne
usposobljenosti. Za preverjanje strokovne usposobljenosti se uporabljajo naslednje vrste
metod: pregled prijave, pisni preizkus, razgovor ali intervju in druge metode, skladne s
strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu. Izbere se kandidata, ki je v
natečajnem postopku izkazal za najbolj strokovno usposobljenega za uradniško delovno
mesto. Postopek izbire se zaključi s poročilom o izvedbi natečajnega postopka. Pripravi ga
pooblaščeni javni uslužbenec ob pomoči kadrovske službe ali natečajna komisija. Poročilo,
ki vsebuje tudi osnutek sklepa o izbiri, se posreduje predstojniku organa ali vodji
kadrovskega poslovanja. Pred dokončno odločitvijo o izbiri lahko predstojnik ali vodja
kadrovskega poslovanja opravi razgovor s predlaganim kandidatom, dolžan pa je preveriti
verodostojnost javnih listin ter drugi dokazil, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta,
pridobijo pa se tudi podatki iz uradnih evidence, s katerimi se preveri kandidatove izjave o
izpolnjevanju pogojev.
Kolikor se nihče izmed kandidatov ni izkazal za dovolj strokovno usposobljenega, se lahko
predlaga, da se ne izbere noben kandidat.
Izbranemu kandidatu se izda in vroči sklep o izbiri. Najkasneje v osmih dneh od
dokončnosti sklepa sledi imenovanje v naziv nato pa se mu najkasneje v osmih dneh
ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Kandidata se imenuje v najnižji naziv v katerem se
lahko opravlja delo. Če je izbrani uradnik, ki je v delovnem razmerju v državnem organu,
se delovno razmerje lahko nadaljuje, uradnik tudi obdrži naziv, če ta ni najnižji. Če
pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v 30 dneh od imenovanja v naziv, in sicer iz razlogov, ki
so na strani uradnika, organ, ki je izdal odločbo o imenovanju, to odpravi.
Neizbranim kandidatom se izda in vroči sklep, na katerega je dovoljena pritožba. V
pravnem pouku mora biti poleg pravice do pritožbe navedeno tudi, da ima pravico
vpogledati v gradiva izbirnega postopka. V obrazložitvi sklepa se navede merila in opiše
38

Če se postopek izvaja v več fazah, je možno merila določiti za vsako fazo posebej. Merila ne
smejo biti v nasprotju s sistemizacijo delovnih mest, ne smejo biti diskriminatorna in morajo
odražati dejanske potrebe delovnega procesa (22. člen uredbe).
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potek izbirnega postopka. To pravico imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v izbirnem
postopku. Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe. Kandidat sme vpogledati v vsa
gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati. Gradiva
izbirnega postopka so najpogosteje: vsebina javnega natečaja, prijave kandidatov, sklep o
imenovanju natečajne komisije, merila izbirnega postopka, pisni izdelki kandidatov v
okviru izbirnega postopka, gradivo, iz katerega so razvidni metode, faze izbirnega
postopka in kandidati, ki so bili izločeni v posameznih fazah, ocenjevalni zapisnik
razgovorov s posameznimi kandidati ter drugo.
Neizbrani kandidat vloži pritožbo na pristojno komisijo, če meni: da je bil izbran kandidat,
ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev; da sam izpolnjuje natečajne pogoje, pa mu ni bila
dana možnost sodelovanja v izbirnem postopku; da je bil izbran kandidat, ki po merilih
izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata; da je prišlo do bistvenih kršitev
postopka javnega natečaja oziroma izbirnega postopka. Pritožbo je možno vložiti v osmih
dneh od vročitve sklepa. Pravice do pritožbe pa nima kandidat, ki se posameznih dejanj v
izbirnem postopku ni udeležil oziroma ni opravičil svoje odsotnosti, čeprav je bil pravilno
vabljen. Vložena pritožba zadrži imenovanje izbranega kandidata v naziv in sklenitev
pogodbe o zaposlitvi. Komisija za pritožbe izda sklep, zoper katerega je dovoljen upravni
spor. V primeru upravičenosti tožbe lahko sodišče naloži razveljavitev sklepa o izbiri, akta
o imenovanju ter pogodbe o zaposlitvi, organu pa ponovitev postopka. Na sklep posebne
natečajne komisije za izbiro generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov
organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot ter
glede izbire v javnih natečajih drugih državnih organov39 ni pritožbe, mogoč pa je upravni
spor. Po končanem postopku organ na svoji spletni strani objavi obvestilo o končanem
natečajnem postopku. Če je bil v postopku kandidat izbran, mora obvestilo vsebovati
navedbo o pravici do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi
na javni natečaj in s tem v zvezi dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, v gradiva
izbirnega postopka in navedbo osebe s telefonsko številko za posredovanje informacij o
natečajnem postopku.
Kolikor se je v izbirnem postopku javnega natečaja izkazalo, da nihče izmed prijavljenih
kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen, se na spletni
strani organa objavi obvestilo o neuspešno zaključenem postopku. Navesti je treba tudi
pravice kandidatov do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
Pogodba o zaposlitvi40 je dvostranski pravni akt, v katerem delodajalec in javni uslužbenec
določita dolžnosti in pravice iz delovnega razmerje. Koželj Sladičeva (2005, str. 1722)
opozarja, da je pogodbeno razmerje dvostransko pogodbeno razmerje tako v javnem kot
39

ZJU v 6. členu določa, da je drug državni organ Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče,
Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ
državne uprave.
40
Opredeljuje jo 53. člen ZJU in 3. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v nadaljevanju
ZSPJS.
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v zasebnem sektorju, pri tem pa se ne sme zanemariti dejstva, da je pogodbena svoboda
s kogentnimi pravnimi normami delovnega prava omejena. Delodajalec in javni
uslužbenec torej v pogodbi o zaposlitvi ne moreta določiti drugačnih vsebin kot so tiste, ki
so predpisane z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi.
Pogodba o zaposlitvi uradnikov vsebuje naslednje sestavine:
1. navedbo pogodbenih strank;
2. navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo;
3. čas trajanja delovnega razmerja;
4. navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela;
5. datum začetka opravljanja dela;
6. kraj opravljanja dela;
7. določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom;
8. druge podatke, ki jih določa ZJU ali področni zakon, ki ureja položaj javnih
uslužbencev v organih;
9. določilo o osnovni plači in dodatkih, vezanih na delovno mesto in dodatkih, ki
javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali
kolektivne pogodbe;
10. določilo o letnem dopustu;
11. določilo o delovnem času;
12. določilo o odpovednem roku;
13. določilo o plači z določitvijo plačnega razreda in drugih sestavin plače;
14. navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko
spreminja v skladu z zakonom.
Navedene sestavine so jasne in nedvoumne, razen zadnje, ki določa, da se posamezne
sestavine lahko spremenijo v skladu z zakonom, kar je moč razumeti kot zasledovanje
javnega interesa.

4.2

PRAVNA UREDITEV PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV

Tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet že v letu 2002, šele maja 2005
pa je njegova novela dejansko omogočila izvajanje zakona za direktorje v javnem
sektorju. 1. 8. 2008 je bila izvedena prevedba plač na novi sistem, ki je sedaj v veljavi in
po mnenju avtorjev zakona omogoča enako plačilo na primerljivih delovnih mestih za
celoten javni sektor. Tedaj se je za večino zaposlenih v javnem sektorju začel uporabljati.
Ker ZSPJS (2. člen) uvaja nekatere nove pojme, katerih razumevanje je za pravilno
uporabo zakona pomembno, jih v uvodnem delu opredeljujem.
Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov je seznam funkcij, sistemiziranih delovnih mest
in nazivov v javnem sektorju. Vidičeva (2008, str. 2 11/1) utemeljuje, da katalog ni pravni
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akt, temveč seznam, ki zajema: zaporedno število funkcije; delovnega mesta in naziva;
šifro, ime ter tarifni razred funkcije ali delovnega mesta; šifro in ime naziva; plačni razred
funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja in najvišji plačni razred, ki ga je
možno doseči z napredovanjem.
Plačne skupine so funkcije, delovna mesta oziroma nazivi, ki sestavljajo posamezno
dejavnost v javnem sektorju. Plačne skupine se delijo na podskupine glede na skupne
značilnosti funkcije, delovnih mest ali nazivov. Plačna lestvica je sestavljena iz plačnih
razredov, ki se lahko spreminjajo, plačni razred pa ima vrednost, izraženo v nominalnem
znesku in pomeni osnovno plačo zaposlenega. Tarifni razred pomeni stopnjo zahtevnosti
delovnih mest oziroma nazivov glede na zahtevano izobrazbo ali usposobljenost.
Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo ali sklepom tako, da se določi plačni razred
in druge sestavine plače, ki so določene s predpisi. Osnovna plača je določena s plačnim
razredom, kamor je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni
uslužbenec razporejen ali ga je dobil z napredovanjem.
Plača (5. člen) sestoji iz treh osnovnih sestavin, in sicer iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in iz dodatkov. Osnovna plača je plača za opravljeno delo v polnem
delovnem času, to je 40 ur tedensko, sem se štejejo tudi napredovanja. Znesek je
določen z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice, ta je določena z
zakonom. Variabilni del plače za delovno uspešnost delimo na tri vrste delovne uspešnosti.
Prva je redna delovna uspešnost za strokovne delavce, ki dosegajo nadpovprečne delovne
rezultate. Kriteriji po katerih se določa redna delovna uspešnost so: znanje in strokovnost,
kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela ter
inovativnost. Vsak od naštetih kriterijev se ovrednoti z eno točko, če javni uslužbenec
dosega nadpovprečne rezultate. Masa razpoložljivih sredstev za uspešnost je 2% vseh
sredstev organizacije, potrebnih za osnovne plače. Teoretično bi lahko vsak zaposleni
tekom leta pridobil dve dodatni osnovni plači. Tovrstna delovna uspešnost se izplačuje
mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Druga vrsta delovne uspešnosti gre iz naslova
povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega nadpovprečne delovne rezultate v
posameznem mesecu, če je na tak način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog.
Sem prištevamo povečan obseg redne delovne uspešnosti, pokrivanje trenutno
nezasedenih delovnih mest ali bolniških odsotnosti ter še nekatere vrste drugega dela.
Tretja vrsta delovne uspešnosti pa je možna zaradi prodaje blaga in storitev na trgu.
Izplača se iz prihodkov, ki jih organ pridobi z dejavnostjo »zunaj« javne službe. V takšno
dejavnost štejemo samoplačniške tečaje, založniška dejavnost, dajanje šolskih kapacitet v
najem in drugo. Tovrstno delovno uspešnost je možno izplačati tudi od prihodkov, ki jih
organizacija pridobi na podlagi projektov na javnih razpisih iz mednarodnih sredstev.
Pogoj za izplačilo je pozitivna bilanca za preteklo leto.
Dodatki, ki pripadajo javnim uslužbencem so: dodatek za delovno dobo, za mentorstvo,
položajni dodatek, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za
zasedbo delovnega mesta, dodatek za dvojezičnost, za manj ugodne delovne pogoje, za
nevarnost in posebne obremenitve in za delo v manj ugodnem delovnem času.
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Občasno se pojavljajo namigi, da bi bilo potrebno storitveni del javnega sektorja izločiti iz
obstoječega sistema. Ali je tak predlog umesten, je v trenutni situaciji zelo težko oceniti,
saj smo imeli pred njegovo uvedbo v javni upravi kopico predpisov za posamezne skupine
javnih uslužbencev. Že tedaj si je poskušala vsaka interesna skupina svoj položaj izboljšati
v največji možni meri. Danes smo tem težnjam ponovno priča.
Veliko finančnih analitikov ugotavlja, da javne finance ne bodo zdržale poviševanja
izdatkov za plače v javnem sektorju, še posebej v času nizke gospodarske rasti. Javni
uslužbenci bi morali biti ponosni na to, da služijo državi in da jih taista država redno
plačuje in jim nudi relativno zanesljivo službo. Veliko delavcev iz zasebnega sektorja
namreč nima tega zadovoljstva.

4.3

SPLOŠNA UREDITEV DELOVNIH RAZMERIJ

Javni uslužbenci, ki kot del javnega sektorja ne spadajo med državne organe in organe
lokalnih skupnosti, se zaposlujejo po določilih ZDR, ki velja tudi za zasebni sektor. Po ZDR
se torej postopki zaposlovanja vodijo za zaposlene v javnih agencijah, javnih zavodih in
javnih skladih pa tudi za javne uslužbence na strokovno tehničnih delovnih mestih v
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, ob tem pa je seveda potrebno upoštevati
tudi področne predpise. Sam postopek je enostavnejši in nekoliko hitrejši kot pri ureditvi
uradniškega zaposlovanja.

4.3.1 Sklenitev delovnega razmerja
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno
in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4. člen). Delavec
je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o
zaposlitvi. Delodajalec je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, ki zaposluje delavca na
podlagi pogodbe o zaposlitvi (5. člen).
Postopek zaposlitve se prične z objavo prostega delovnega mesta. Objava prostega
delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme
biti krajši od petih dni. Objava se lahko izvede na različne načine, obvezna pa je na
Zavodu za zaposlovanje, tako kot je bilo že povedano pri objavi javnega natečaja. Številni
delodajalci objavljajo prosta delovna mesta na svojih spletnih straneh, v časopisih ali v
sredstvih javnega obveščanja. Rok za prijavo v tem primeru začne teči od zadnje objave,
ne glede na to, kje se objava izvede (15, in 23. do 28. člen). Določene so tudi izjeme od
objave, če gre za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem
zaradi spremenjenih okoliščin; obveznost zaposlitve zaradi štipendiranja ali zaposlitev
invalida po predpisih, ki urejajo zaposlitev invalidov. Objava tudi ni potrebna za zaposlitev
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za določen čas, ki traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaradi nadomeščanja
začasno odsotnega delavca ter za osebo, ki je opravljala pripravništvo in se bo zaposlila
pri delodajalcu za nedoločen čas ter oseba, ki je bila prej zaposlena za določen čas. Zakon
določa izjemo do obveznosti objave tudi za družinske člane delodajalca, ki je fizična
oseba, poslovodnih oseb in prokuristov ter zaposlitev družbenikov v pravni osebi. Poleg
naštetega so tudi druge izjeme.
Kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto, vlogi dodajo zahtevane priloge, ki so
bile navedene v objavi delovnega mesta. Edini pogoj iz ZDR (19. člen) je dopolnjena
starost petnajst let, ostali pogoji pa so določeni glede na področne predpise, kolektivne
pogodbe ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za štetje rokov se
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku. Posebni izbirni postopek ni določen,
mogoč pa je preizkus znanja ali sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, vendar se
preizkus ne sme nanašati na okoliščine, ki niso neposredno v zvezi z delom, za katero se
sklepa pogodba o zaposlitvi.
Končna izbira med kandidati je prepuščena delodajalcu (22. člen), seveda ob upoštevanju
izbire med kandidati, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in pogoje iz objave za delo na
določenem delovnem mestu. Mogoča je tudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi s prijavljenim
kandidatom, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, vendar ob predpostavki, da noben
kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, da izbrani kandidat sicer izpolnjuje
pogoje, predpisane z zakonom in da je zaposlitev potrebna zaradi nemotenega izvajanja
delovnega procesa. Taka zaposlitev je možna za določen čas za obdobje največ enega
leta.
Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec napotiti kandidata na predhodni
zdravstveni pregled, da se ugotovi kandidatova zmožnost za opravljanje določenega dela.
Postopek se zaključi s sklenitvijo delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi z izbranim
kandidatom. Delodajalec je dolžan delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo pa ob njeni sklenitvi. V osmih
dneh od sklenitve pogodbe pa mora delodajalec obvestiti neizbrane kandidate, da niso bili
izbrani in da lahko zahtevajo vrnitev dokazil, ki so jih predložili ob prijavi. Ti imajo
možnost v tridesetih dneh od prejema obvestila delodajalca zahtevati sodno varstvo pred
pristojnim sodiščem, če menijo, da so bili pri izbiri diskriminirani (členi od 26 do 28).
Pogodba o zaposlitvi (7. in 29. člen) je individualni pravni akt, v katerem se določijo
pravice in obveznosti delavca in delodajalca. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita,
da ima delavec pravice, ki so za njega ugodnejše, kot mu jih sicer daje sam zakon, vendar
določba v celoti velja le za zasebni sektor, saj ZJU (16. člen) v delu, ki se uporablja za
celoten javni sektor poudarja, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotoviti več
pravic, kot jih ima po zakonu, če bi s tem obremenil javna sredstva. Pogodba o zaposlitvi
mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma
sedeža, datum nastopa dela, naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela s kratkim opisom
dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi, kraj opravljanja dela; če ni
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navedenega točnega kraja velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca ter čas,
za katerega je sklenjena pogodba. Vsebovati mora tudi določilo, ali gre za pogodbo o
zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, dalje določilo o dnevnem ali tedenskem
delovnem času in razporeditvi delovnega časa. V pogodbi mora biti opredeljena plača v
evrih ter druge sestavine plače, plačilno obdobje, dan izplačila ter načinu izplačevanja (29.
člen). Prav tako mora biti navedeno določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja
letnega dopusta, dolžina odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo
delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in še
nekatere druge pravice ter obveznosti.
Obveznosti delavca splošne narave so določene z ZDR, seveda pa so njihove naloge
opredeljene v področnih zakonih in drugih predpisih (členi od 31. do 40).
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5 ZAPOSLENI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Ob besedni zvezi »zaposleni v vzgoji in izobraževanju« najprej pomislimo na učitelje in
vzgojitelje. Poleg teh se v izobraževalnih institucijah trudijo tudi še npr. pomočniki
vzgojiteljev, kuharice, snažilke, administrativni in računovodski delavci, poslovni sekretarji,
ravnatelji in njihovi pomočniki ter drugi. Delovanje, zaposlovanje, financiranje ter tudi še
nekatere druge aspekte vzgoje in izobraževanja ureja ZOFVI in na njegovi podlagi sprejeti
predpisi.
Omenjeni zakon ureja področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje
in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,
osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,
višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje ter izobraževanja v domovih za učence in v
dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

5.1

STROKOVNI IN OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

Zaposlene v vzgoji in izobraževanju lahko laično delimo na strokovne in nestrokovne javne
uslužbence. Strokovni uslužbenci, oziroma delavci, kot jih poimenuje ZOFVI v 92. členu,
opravljajo vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu oziroma šoli in
so: vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci,
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole.
V nadaljevanju (členi od 94 do 99) so posebej poimenovani strokovni delavci po
posameznih institucijah. Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski svetovalni
delavec, knjižničar, laborant in drugi strokovni delavci, v javni glasbeni šoli pa učitelj,
korepetitor in knjižničar. Strokovni delavci v javni poklicni oziroma strokovni šoli so učitelj
splošnoizobraževalnih predmetov, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, učitelj
praktičnega pouka in veščin, mojstri, svetovalni delavec, knjižničar, laborant, organizator
interesnih dejavnosti in drugi strokovni delavci. Strokovni delavci v javnih gimnazijah so
učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, tuji učitelji, svetovalni
delavci, knjižničarji, korepetitorji, organizatorji obveznih izbirnih vsebin in drugi strokovni
delavci. Strokovni delavci v javnem domu za učence in dijaškem domu so: vzgojitelj,
svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci. Strokovni delavci v šolah in
zavodih za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami so učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s
sistemizacijo delovnih mest.
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V tem delu ne bom obravnavala mesta ravnatelja, saj bo ta tematika temeljite obdelana
kasneje.
Pri postopkih zaposlovanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, se uporablja postopek po
ZDR, ob tem pa je potrebno upoštevati določbe ZOFVI (členi od 92. do 102 ter 107 do
109b) ter številne podzakonske predpise. Prosta delovna mesta strokovnih in drugih
delavcev v javnem vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za šolo ravnatelj v
soglasju s šolsko upravo na območju katere ima šola sedež, za vrtec pa ravnatelj v
soglasju z ustanoviteljem.
Javni vrtec ali javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, mora prosta delovna mesta
javno objaviti. Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo.
Javni vrtec si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja,
javna šola pa soglasje ministra. Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu
strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo,
pristojno za predšolsko vzgojo. Če je v evidenci presežnih strokovnih delavcev delavec, ki
izpolnjuje zahtevane pogoje, lahko vrtec oziroma šola zaposli takšnega strokovnega
delavca brez objave prostega delovnega mesta. Delovno razmerje se lahko sklene tudi s
kandidatom, ki sicer ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če
nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev
potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.
Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma
opravljati dela oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost. Kolikor pa se ugotavlja obstoj omenjenega kaznivega dejanja pri že
zaposlenem delavcu, policija pošlje kazensko ovadbo tudi šolski inšpekciji, pristojni
inšpektor pa lahko delavcu izreče suspenz za čas poteka kazenskega postopka. Sodišče
vroči pravnomočno sodno odločbo, s katero je ugotovljen obstoj kaznivega dejanja
vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerem je obsojenec zaposlen oziroma opravlja delo.
Odločba se osebno vroči poslovodnemu organu zavoda, če je obsojena oseba, ki opravlja
poslovodno funkcijo, pa predsedniku sveta zavoda. Osebi, ki je pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje, delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov oziroma iz
krivdnih razlogov odpove drugo pogodbo, na podlagi katere oseba opravlja delo.
Kot poseben pogoj za sklenitev delovnega razmerja se lahko zahtevajo tudi delovne
izkušnje, vendar največ v trajanju do pet let. Poskusno delo traja od enega do štirih
mesecev, glede na zahtevnost delovnega mesta.41

41

Oba pogoja določa Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, v
nadaljevanju KP.
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Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter
opravljen strokovni izpit. Izobrazbene pogoje za področje predšolske vzgoje opredeljuje
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
ki med drugim določa, da je vzgojitelj predšolskih otrok lahko, kdor je končal višješolski ali
visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja. Smer in stopnjo izobrazbe za
osnovno šolo določa Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni
šoli. Učitelji morajo praviloma imeti univerzitetno izobrazbo, prav tako ostali strokovni
delavci, razen izjem, ki jih določa ZOFVI. V glasbeni šoli je izobrazba opredeljena v
Pravilniku o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in
knjižničarji v glasbenih šolah. Pravilnik načeloma zahteva univerzitetno izobrazbo, pri
posameznih delovnih mestih za nekatere instrumente pa omogoča poučevanje tudi pod
drugimi pogoji.
Administrativno tehnični delavci morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih
mest, obvladati morajo slovenski jezik, v vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih
območjih, ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in izobraževanje, pa tudi jezik narodne
skupnosti. Za področje predšolske vzgoje, glasbenih šol in osnovnošolskega izobraževanja
se za mesto računovodje in poslovnega sekretarja zahtevana višješolska izobrazba. Za
delovno mesto kuharja in hišnika je zahtevana srednja poklicna izobrazba, za čistilca pa
osnovnošolska. Z aktom o ustanovitvi lahko občina ustanoviteljica določi, da opravljanje
posameznih nalog zagotavlja vrtcu sama oziroma vrtcu njihovo opravljanje zagotovi z
izbiro zunanjih izvajalcev.
Pogodba z izbranim kandidatom se praviloma sklene za nedoločen čas in najkasneje z
dnem nastopa dela v pisni obliki. V njej je mogoče opredeliti tudi pogoje in načine dela za
opravljanje dela na domu, vendar mora biti predhodno tovrstno delo opredeljeno v aktu o
sistemizaciji (23. in 37. člen KP).
Strokovni delavci lahko svojo delovno obveznost izpolnjujejo v več vrtcih oziroma šolah,
delovno razmerje pa sklenejo tam, kjer ima večji obseg dela. Strokovni delavec ter vrtci
oziroma šole se morajo v takšnem primeru sporazumeti o delovnem času, o načinu izrabe
letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum iz prejšnjega stavka, ki mora
obsegati tudi vse ostale sestavine, ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in
obveznosti, je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.

5.1.1 Oblike izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev
ZOFVI (49. in 105. člen) glede izobraževanja vsebuje le nekaj splošnih določb, saj pravi,
da se strokovni delavci v vrtcih in šolah strokovno izobražujejo in usposabljajo ter da
ravnatelj spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
Podrobneje izobraževanje in usposabljanje ureja Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju pravilnik o
nadaljnjem izobraževanju). Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
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delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta
ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega strokovnega dela. Pri tem se
podpira profesionalni in strokovni razvoj vsakega strokovnega delavca. Cilj izobraževanja
je hkrati tudi razvoj javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju se
v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju izvaja po naslednjih programih:
1. programi za izpopolnjevanje izobrazbe nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo
znanja iz programov za pridobitev izobrazbe,
2. programi profesionalnega usposabljanja omogočajo stalen profesionalni
razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje
novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih
učnih načrtov,
3. objavljeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi profesionalnega
usposabljanja,
4. drugi programi so neobjavljeni, in sicer tematske konference, izobraževanje v
študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugod,
5. programi računalniškega opismenjevanja so namenjeni usposabljanju
strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji
in izobraževanju,
6. verificirani programi so programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki
Sloveniji ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Javni vrtec oziroma šola strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje skladno s predpisi, ki veljajo za strokovne delavce na področju vzgoje in
izobraževanja. Strokovni delavci po opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju
prejmejo potrdila o udeležbi ali o opravljenem študijskem programu oziroma drugačna.
Oba omenjena predpisa, tako ZOFVI kot Pravilnik urejata izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ne pa tudi ostalih. KP pa v svojih uvodnih določbah
poudarja, da velja za vse zaposlene delavce, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali
nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, torej poleg strokovnih tudi za administrativno
tehnični kader. Delavci imajo pravico do strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja (53. do 58. člen KP). Zavod mora delavcem omogočiti od dva do pet dni
strokovnega izobraževanja letno, glede na delovno mesto. Stroške plača zavod, delavcem
pa pripada povračilo potnih stroškov, kotizacije in stroškov bivanja. Delavci se lahko
izobražujejo za pridobitev javno veljavne izobrazbe v svojem interesu ali v interesu
zavoda, zavod pa lahko delavca na tako izobraževanje napoti in delavec se je v tem
primeru dolžan izobraževati. V primeru napotitve delavec z zavodom sklene pogodbo, v
kateri se uredijo medsebojne obveznosti in pravice.
Delavcu pripadajo prosti dnevi za opravljanje izpitov, oziroma pripravo nalog, če je
izobraževanje organizirano med delovnim časom, pa se to šteje v redni delovni čas.
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Delavcu, ki se izobražuje za pridobitev javno veljavne izobrazbe v lastnem interesu, pa
zavod omogoča izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi.
Če se za posamezno delovno mesto z zakonom spremenijo pogoji ter se zahteva višja
stopnja izobrazbe, kot ob sklenitvi delovnega razmerja in se delavec izobražuje v lastnem
interesu, da doseže takšno izobrazbo, mu pripadajo prosti dnevi za pripravo diplome, za
prvo opravljanje izpita in za pripravo na zaključni izpit. Delavci se praviloma izobražujejo v
domačih institucijah, če pa takšnih v Sloveniji ni, se delavca lahko napoti na izobraževanje
v tujino. Delavec, ki je bil poslan na izobraževanje, je dolžan ostati na delu v zavodu toliko
časa po zaključenem izobraževanju, kot je izobraževanje trajalo.
Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe zavoda določi in
pripravi ravnatelj, ki sprejme tudi sklepe o posamičnem izpopolnjevanju ter izobraževanju.
Evropska unija izvaja vrsto programov na področju vzgoje in izobraževanja. Program
Vseživljenjsko učenje (CMEPIUS, 2006) je najpomembnejši program EU in je bil
ustanovljen za časovno obdobje 2007-2013. Njegov namen je prispevati k razvoju družbe
z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, večjim številom in bolj
kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za
prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi
izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za
kakovost. Program je razdeljen na štiri podprograme in je namenjen večjemu številu ljudi
od vzgoje in izobraževanja otrok v vrtcih do študentov, oseb na trgu dela, podjetij in
izobraževalnih organizacij, društev, nevladnih organizacij in odraslih, ki se v svojem
delovnem življenju in tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k učenju.
Comenius združuje aktivnosti povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev
predšolskega in šolskega izobraževanja, do konca višje srednje izobrazbe, torej pokriva
delovno področje Ministrstva za šolstvo in šport. e-Twinning je del tega programa, ki
spodbuja sodelovanje šol v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij
(IKT). Zagotavlja podporo, ideje in orodja, da poenostavi šolam vzpostavitev partnerstev
in projektov sodelovanja na poljubnem predmetnem področju.
Erasmus je podprogram vezan na poučevanje in učenje vseh udeležencev formalnega
visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni
ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim
študijem. Leonardo da Vinci pokriva potrebe povezane s poučevanjem in učenjem vseh
udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ne vključuje terciarne ravni.
Grundtvig podpira poučevanje in učenje udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih.
Študijski obiski so del prečnega programa. Omogočajo razvoj politik, medsebojno
razumevanje sistemov izobraževanja, izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks ter
sodelovanje na evropski ravni nosilcem odločitev, strokovnjakom in udeležencem.
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5.1.2 Napredovanje v naziv
V nadaljevanju bom analizirala sistem napredovanja v naziv, kamor lahko napredujejo
samo strokovni delavci. ZOFVI v 105. členu določa, da vzgojitelj, učitelj, organizator
izobraževanja, svetovalni delavec, knjižničar, ravnatelj, direktor, pomočnik ravnatelja in
predavatelj višje šole lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik. Poleg tega
v nazive napredujejo tudi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno oziroma
svetovalno ali razvojno delo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem.42 Pravilnik o nadaljnjem
izobraževanju v 29. členu opredeljuje pridobitev točk, ki se upoštevajo v sistemu
napredovanja strokovnih delavcev v nazive. Točke dobi strokovni delavec, če opravi vse
obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje izobrazbe, na podlagi katere si
pridobi usposobljenost, katere ni možno pridobiti v študijskih programih za pridobivanje
izobrazbe. Prav tako pridobi strokovni delavec točke, ko opravi vse obveznosti, določene s
programom profesionalnega usposabljanja, tematsko konferenco, z izobraževanjem v
mrežah ali s programom računalniškega opismenjevanja ali če opravi vse obveznosti iz
programa, ki je skladen s cilji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

5.1.2.1 Napredovanje kot metoda spodbujanja
Bistveno vprašanje je, kako usposobiti dobrega učitelja. Pustimo ob strani osebnostne
značilnosti in se osredotočimo na učitelja kot osebo, ki je že izoblikovana in ima nekaj let
delovne dobe ter izkušenj. Danes učiteljeva naloga ni samo posredovanje znanja učencem
oziroma dijakom, temveč otroke pripraviti na hitro spreminjajoče se okolje, v katerem se
bodo sposobni prilagoditi novim izzivom vsakdana. Učitelj se mora stalno izobraževati in
slediti novim spoznanjem stroke, ob tem pa mora tudi veliko pozornosti nameniti odnosu
do učencev, reševanju problematičnih situacij in načinu, kako svoje znanje prenesti na
mlajše rodove. »Vizija vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva
učitelja, ki zna kritično razmišljati, je usposobljen za refleksijo in evalvacijo, zna poiskati in
zagotoviti priložnosti za razvoj posameznega učenca, zna spodbujati in podpirati učence v
procesu učenja…« (Devjak, Polak 2009, str. 9).
Eden izmed odgovorov na uvodno vprašanje je zagotovo stalno strokovno
izpopolnjevanje. Države ga spodbujajo na različne načine. Ponekod gre za materialno
spodbudo, torej povišanje plače, ki je lahko posledica zbiranja točk ali drugačnih načinov,
drugje pa se tega vprašanja lotevajo s posebnimi kampanijami ali strateškimi politikami.
Raziskava, ki jo je opravila evropska institucija Eurydice43 glede ravni avtonomije in
odgovornosti učiteljev v Evropi (Ministrstvo za šolstvo, 2009) je pokazala, da večina
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Strokovni delavci, zaposleni na Zavodu RS za šolstvo, v Državnem izpitnem centru, v Centru RS
za poklicno izobraževanje, v Andragoškem centru RS, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti in v
Šoli za ravnatelje.
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Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju, ki deluje v
okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.
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evropskih držav spodbuja učitelje k dodatnemu izobraževanju s povišanjem plač kot
posledico opravljenega izpopolnjevanja. Estonski učitelj potrebuje vsaj 160 ur strokovnega
usposabljanja, da se sploh lahko poteguje za posamezen naziv. Podobno je v Litvi, kjer
mora učitelj uspešno končati poseben program za stalni strokovni razvoj. Na Norveškem
se učitelj udeležuje seminarjev za stalni strokovni razvoj in pridobi dodatne točke, vendar
samo nekateri od teh zagotavljajo tudi višjo plačo, večina pa ne.
Švedska vlada poskuša s kampanijo »Spodbuda za učitelje« pripraviti učitelje in
posamezne lokalne skupnosti do dejavnega vključevanja v stalno strokovno
spopolnjevanje. V obdobju 2007 do 2010 je tako ponudila usposabljanje 25% vseh
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. Izobraževanjem zajema stroko oziroma
predmet poučevanja in pedagoško usposobljenost. Poleg tega namenijo veliko sredstev
tudi zvišanju števila učiteljev z doktorati in razvoju kompetenc.
V Veliki Britaniji je stalen strokovni razvoj vsega šolskega osebja in učiteljev prioritetna
naloga. S spremembo zakonodaje leta 2005, je Agencija za usposabljanje in razvoj šol44
bistveno spremenila in povečala pomen stalnega strokovnega razvoja učiteljev.
V našem sistemu je dodatno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje bistveno za
napredovanje. Ministrstvo za šolstvo in šport pripravlja dveh vrst izpopolnjevanja. Prvi so
posodobitveni programi, ki zagotavljajo nova dognanja stroke ter drugi programi,
oblikovani v tematske sklope in razni sprostitveni programi. Le ti so pripravljeni na podlagi
anket med učitelji. Naši učitelji se po izsledkih raziskave TALIS45 (MŠŠ, 2009) v veliki
večini (97%) udeležujejo dodatnega spopolnjevanja, a glede na količino časa,
namenjenega za izobraževanje, so v primerjavi s povprečjem 17, 5 dni naši učitelji z
osmimi dnevi v 16 mesecih zelo nizko. Očitno torej je, da slovenskih učiteljev ni potrebno
dodatno motivirati, bi pa kazalo nekoliko spremeniti sam sistem dodatnega izobraževanja
in spopolnjevanja, kajti »Točke za napredovanje v nazive je možno zbirati na vrsto
načinov, ki se ne dotikajo nujno kakovosti vsakdanjega dela z učenci« (Marentič Požarnik,
2009, str. 7).
Sergiovanni (2000, str. 153) ugotavlja, da se učitelj od drugih profesionalnih poklicev
razlikuje po tem, da znanja ne ustvarja, temveč ga le prenaša. Slednje se mi sicer ne zdi
manj pomembno, saj je ustrezen način prenosa znanja lahko generator novega znanja,
kar se pokaže šele v naslednjih generacijah, ne glede na vse drugo, pa je kvaliteta
poučevanja v razredu odvisna od tega, kako se učitelji obnašajo kot profesionalci, pravi
Day (1999, str. 6). Tudi Sachseva (2000, str. 76) zatrjuje, da bi učitelji morali biti vešči
strokovnjaki, sposobni reševati probleme, razmišljati o svojem delu z namenom, da bi
razvili kvalitetne učne situacije za svoje učence, hkrati pa se bi se zmogli soočati s hitrimi
spremembami znotraj in zunaj učilnice.

44
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V angleščini Training and Development Agency for Schools.
Mednarodna raziskava poučevanja in učenja, opravljena leta 2008
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Deanova (1999, str. 111) opozarja, kako zelo pomemben je učiteljev razvoj za razvoj šole.
Po njenem mnenju je razvoj zaposlenih ključnega pomena za razvoj šole. Znanje se
namreč neprestano razvija in spreminja, čemur mora slediti tudi učitelj.
Bistvo nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju je predvsem v nujnosti vseživljenjskega učenja. Menim pa, da mora biti
stalno strokovno izpopolnjevanje zasnovano v kontinuirano spremljanje novosti in
dosežkov stroke ter istočasno usmerjeno v učenje učitelja, da pridobljeno znanje zmore
na primeren način posredovati; motivirati in spodbujati učence in jih pripraviti na življenje.
Thornburg (2002, str. 32) predlaga, da bi šola morala preučiti, katere sposobnosti bodo
potrebovali učenci, ko se bodo znašli na delovnih mestih in jih vključiti v učni načrt. Idejo
ocenjujem kot dobro, problematičen je edinole čas, ki poteče od osnovnošolskega
izobraževanja, preko srednje šole do zaključka terciarnega izobraževanja in aktivne
vključitve v delovni proces. Tega časa je za okroglo desetletje in ob sedanjem vse
hitrejšem tehnološkem napredku, je težko predvidevati, kakšne bodo tedaj potrebne
kompetence.

5.1.2.2 Pravilnik o napredovanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v naziv je temeljni akt, ki
ureja napredovanje strokovnih delavcev v nazive. V nazive lahko napredujejo učitelji,
ravnatelji in njihovi pomočniki, knjižničarji, vzgojitelji, svetovalni delavci, pedagoški delavci
s funkcijo pedagoškega vodje, organizatorji praktičnega pouka, organizatorji dela na
posestvu, organizatorji delovne prakse, računalnikarji, organizatorji prehrane, direktorji,
predavatelji višjih šol, strokovni delavci v javnih zavodih iz 28. člena ZOFVI in drugi, kar
podrobno navaja 1. člen.
V nazive lahko napredujejo (členi od 2 do 14) strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi
določene pogoje za strokovna delovna mesta. Nazivi so po sedaj veljavni ureditvi trajni:
mentor, svetovalec ter svetnik. O napredovanju odloči minister za šolstvo in šport po
določilih ZUP. Predlog za napredovanje vloži ravnatelj oziroma direktor s soglasjem
strokovnega delavca, in sicer na ministrstvo za šolstvo in šport, kjer o napredovanju izdajo
upravno odločbo. Napredovanje ravnatelja ali direktorja predlaga svet zavoda z njegovim
soglasjem. Naziv je pridobljen s 1. marcem, če je bil predlog za napredovanje vložen do
vključno zadnjega dne februarja, s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno
zadnjega dne junija in s 1. decembrom, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega
novembra. Če ravnatelj, direktor ali svet zavoda predloga za napredovanje strokovnega
delavca, ki sicer izpolnjuje pogoje, ne vloži v določenih terminih, lahko strokovni delavec
sam predlaga napredovanje. Predlog se vloži na posebnem obrazcu (v prilogi). Predlogu je
potrebno priložiti mnenje o predlogu za napredovanje, če gre za napredovanje v naziv
mentor; ter poleg tega še dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, če gre za
napredovanje v naziv svetovalec; v kolikor pa gre za napredovanje v naziv svetnik, poleg
naštetega priložimo še dokazila o uspešno končanih programih strokovnega
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spopolnjevanja, oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih. Če predlaga
napredovanje strokovni delavec sam, mora k obrazcu priložiti tudi oceno delovne
uspešnosti, mnenje o predlogu za napredovanje, dokazila o opravljenem dodatnem
strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih strokovnega spopolnjevanja,
oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih. V naziv mentor lahko napreduje
strokovni delavec, ki ima najmanj štiri leta delovne dobe, je uspešen pri svojem delu in je
uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja, oziroma pridobil dodatna
funkcionalna znanja, ki se vrednotijo s štirimi točkami in je poleg tega opravil različna
dodatna strokovna dela in s tem zbral štiri točke. V naziv svetovalec napreduje, kdor ima
naziv mentor vsaj štiri leta, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe
strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, kar je
ovrednoteno s petimi točkami ob tem pa je opravil tudi različna dodatna strokovna dela in
zbral najmanj 18 točk, od tega vsaj devet točk za dodatna strokovna dela z dvema ali več
točkami. Ne glede na napisane pogoje pa lahko v svetovalca izjemoma napreduje, kdor je
nadpovprečno uspešen pri svojem delu, ima najmanj štiri leta delovne dobe in je opravil
različna dodatna strokovna dela in tako zbral 18 točk s strokovnimi deli, ovrednotenimi s
tremi ali več točkami. V najvišji naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ki je imel
vsaj pet let naziv svetovalec, je uspešen pri svojem delu in je opravil predpisano
programe, s katerimi je dosegel vsaj sedem točk, poleg tega pa še 38 točk za različna
strokovna dela, od tega najmanj 18 točk, za dela ovrednotena s tremi ali več točkami. Ne
glede na zapisane pogoje, pa lahko postane svetnik tudi strokovni delavec z najmanj
osmimi leti delovne dobe, če je nadpovprečno uspešen pri svojem delu in je zbral najmanj
38 točk za dodatna strokovna dela, ki so ovrednotena z vsaj tremi točkami. Pravilnik (15.
do 23. člen) za vsako področje delovanja določa dodatno strokovno delo in posamezne
vrste dela ovrednoti s točkami, definira delovno uspešnost strokovnega delavca ter vrste
strokovnega spopolnjevanja.
Po prejemu odločbe o podelitvi naziva strokovnemu delavcu, ravnatelj izda odločbo, s
katero določi plačni razred osnovne plače, skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami.
Vrhovno sodišče, Upravni oddelek, je zavrnilo pritožbo in potrdilo sodbo prvostopnega
sodišča (I up 1253/2006 in U 74/2006), ki jo je izpodbijal nek srednješolski center.
Prvostopno sodišče je z izpodbijano sodbo ugodilo tožnici srednješolski učiteljici, ki ji je
pritožnik kot delodajalec odrekel napredovanje v naziv mentor. Svojo odločitev je utemeljil
s predpostavko, da učiteljica ni končala enopredmetnega študijskega programa iz
matematike in ni pridobila strokovnega naslova profesor računalništva z matematiko,
temveč je diplomirala iz študijskega programa računalništva z matematiko. Ker učiteljica
tako ne izpolnjuje pogojev za poučevanje matematike v srednji šoli, je na podlagi
Pravilnika predlog za napredovanje zavrnil. Prvostopno sodišče je izpodbijano odločbo
odpravilo. Iz izpodbijane odločbe, kar potrjujejo tudi listine v upravnem spisu, je kot
nesporno ugotovilo, da je tožnica kot učiteljica matematike na podlagi pogodbe o
zaposlitvi od 1.1.1999 za nedoločen čas zaposlena v šolskem centru na delovnem mestu
učiteljica matematike. Sodišče je ugotovilo, da učiteljica izpolnjuje pogoje glede izobrazbe
po predpisih, ki urejajo obravnavano področje. Pogodba o zaposlitvi, ki jo je sklenila za
67

nedoločen čas, čeprav v tistem obdobju še ni imela opravljenega strokovnega izpita in po
določilih ZOFVI, ni izpolnjevala pogojev za sklenitev takšnega delovnega razmerja, pa je
pravno veljavna. Tožena stranka bi morala odpraviti odločbo o zavrnitvi o imenovanju v
naziv mentor in ponovno odločiti o imenovanju. Le ta se je na sodbo pritožila, vendar ji
pritožbeno sodišče ni ugodilo, ampak je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

5.1.3 Napredovanje v plačni razred
Napredovanje v plačni razred se izvaja za vse zaposlene, torej za strokovne in ostale
delavce. Napredovanje sedaj ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede (v nadaljevanju uredba o napredovanju). Velja za organe državne uprave, uprave
lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, javnih zavodih in drugih uporabnikih
proračuna, razen za uporabnike proračuna, ki so določeni v 3., 4. in 5. alineji 17. člena
ZSPJS, kjer predstojnik, oziroma pristojni minister, izda splošni akt.
Do sprejema enotnega sistema, je za zaposlene v vzgoji in izobraževanju veljal Pravilnik o
napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede. Analizirala bom stari in novi
sistem ter poskušala ugotoviti v čem je sedaj veljavna ureditev boljša.

5.1.3.1 Stari sistem napredovanja
Pravilnik je urejal napredovanje (členi od 1 do 23) zaposlenih v vrtcih, šolah, domovih za
učence, dijaških domovih, zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami in organizacijah za izobraževanje odraslih. V višji plačilni razred so lahko
napredovali zaposleni, ki so imeli zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto, na
katerega so bili razporejeni, so izpolnjevali druge zahtevane pogoje in so izpolnili pogoje
za napredovanje. Napredovati pa ni mogel, kdor je bil disciplinsko kaznovan z javnim
opominom, denarno kaznijo ali zaradi pogojnega prenehanja delovnega razmerja in od
tedaj še nista minili dve leti, pa tudi kdor je bil pravnomočno kaznovan za prekršek ali
obsojen za kazniva dejanja, storjena na delu ali v zvezi z delom, dokler kazen ni izbrisana
iz ustrezne evidence.
Zaposleni je z napredovanjem pridobil višji količnik za določitev osnovne plače.
Napredovati je bilo mogoče največ za pet plačilnih razredov, naenkrat praviloma samo za
enega, izjemoma za dva, če je bil delavec nadpovprečno uspešen pri svojem delu in je
imel dovolj dodatnih funkcionalnih znanj. Zaposleni je lahko napredoval po preteku
najmanj treh let od zadnjega napredovanja, pri čemer se je upoštevala dejanska delovna
doba. Strokovnim delavcem se je kot eno leto delovne dobe upoštevalo 12 mesecev, ne
glede na trajanje delovnega časa zaposlenega ter pridobljene delovne izkušnje, če so bile
pogoj za nastop dela.
Pogoji za napredovanje na delovnem mestu so bili: dodatna funkcionalna znanja,
interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje del na različnih delovnih mestih v
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okviru poklica, samostojnost in zanesljivost pri delu, ustvarjalnost ter nadpovprečna
delovna uspešnost izkazana v daljšem času. Dodatna funkcionalna znanja so bila
pridobljena in s potrdilom izkazana strokovna usposobljenost in funkcionalna znanja, ki so
omogočala boljše in hitrejše opravljanje delovnih nalog, npr. magisterij je bil ovrednoten s
150 točkami, različni enodnevni seminarji brez preizkusa znanja pa 10 točk.
Interdisciplinarna usposobljenost je bila zamišljena kot sposobnost za opravljanje dela na
različnih delovnih mestih, nadomeščanje vodje ter organizacijske sposobnosti, in sicer
največ v vrednosti do 50 točk. Samostojnost in zanesljivost pri delu se je ocenjevala z
dveh vidikov, v smislu doseganja oziroma preseganja pričakovanih rezultatov in
samostojnega opravljanja dela brez strokovne pomoči. Ustvarjalnost je bila mišljena kot
izboljšanje metod dela, strokovno uveljavljanje stališč ter aktivnosti, ki so prispevale k
ugledu vzgojno izobraževalnega zavoda, ovrednotena pa je bila v razponu od 20 do 150
točk. Delovno uspešnost je ocenil ravnatelj ali drug poslovodni organ zavoda z oceno
podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen. Pogoj za napredovanje je bil izpolnjen, če je
bil zaposleni ocenjen najmanj z oceno povprečen.
Zahtevano število točk v posameznem napredovalnem obdobju je bilo različno glede na
tarifno skupino. Za tarifne skupine od I do V je bilo treba zbrati vsaj 50 točk, za tarifno
skupino VI vsaj 75 točk, za tarifne skupine od VII do IX pa vsaj 100 točk. Dokazila
oziroma ocena o napredovanju je morala biti v pisni obliki, uporabila so se lahko le enkrat
in so veljala, če so bila pridobljena v napredovalnem obdobju. Če je bilo dokazil več, kot
pa je bila zahteva za napredovanje glede na tarifno skupino, se je presežek točk prenesel
v naslednje napredovalno obdobje. Dokazila strokovnih delavcev se niso smela uporabiti v
postopku napredovanja v plačni razred, če so bila uporabljena že za napredovanje v naziv
in obratno. Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se je preverjalo trikrat letno, in to 1.
januarja, 1. maja in 1. septembra za vse zaposlene, ki so do tega datuma dopolnili dobo
najmanj treh let od zadnjega napredovanja ali od zadnjega preverjanja izpolnjevanja
pogojev. Izpolnjevanje pogojev se je ugotavljalo na podlagi ocenjevalnega lista, ki ga je
izpolnil ravnatelj in kateremu so morala biti priložena dokazila. O napredovanju je odločil
ravnatelj z odločbo, s katero se je določilo plačilni razred oziroma količnik za določitev
plače, in sicer v 30 dneh. Zaposlenemu je višja plača pripadala naslednji mesec od tedaj,
ko se je preverjalo pogoje za napredovanje. Zaposleni je lahko ugovor vložil v 15 dneh od
prejema odločbe na svet zavoda. Zaposleni, ki ni napredoval, je imel 15 dni časa, da je
vložil zahtevo za uveljavljanje pravic na svet zavoda, ta pa je o ugovoru ali zahtevi moral
odločiti v 30 dneh od prejema in o odločitvi obvestiti zaposlenega.
Ob prvi zaposlitvi se je delavec načeloma uvrstil v plačilni razred, ki je bil v skladu s
količnikom za določitev osnovne plače delovnega mesta, na katerem se je zaposlil, razen
če je izpolnjeval pogoje za uvrstitev v višji plačilni razred, o čemer je odločil ravnatelj ob
sklenitvi delovnega razmerja. Tudi pripravnik se je po uspešno opravljenem pripravništvu
in strokovnem izpitu uvrstil v plačilni razred, v katerega je bil uvrščen količnik za določitev
osnovne plače delovnega mesta, za katero je bilo delovno razmerje sklenjeno.
Vsi podatki v zvezi z napredovanjem so se vodili v osebni mapi zaposlenega, delodajalec
pa je moral enkrat letno tudi obvestiti resorno ministrstvo o opravljenih napredovanjih.
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Nadzor nad izvajanjem predpisov o napredovanju v plačilni razred se je izvajal v okviru
nadzora nad Zakonom o razmejitvi plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti.
V zvezi z napredovanji v plačilni razred na področju vzgoje in izobraževanja, je bilo na
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije obravnavanih več primerov zaposlenih, ki so
zahtevali spremembo odločb o napredovanju v plačni razred oziroma ob prvi zaposlitvi na
delovno mesto v vzgoji in izobraževanju. Vrhovno sodišče, delovno socialni oddelek je s
pravnim aktom št. VIII Ips 41/2006 zavrnilo zahtevek za revizijo, ki ga je tožnica,
strokovna delavka v šolstvu, vložila na pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje.
Sodišče prve stopnje je namreč zavrnilo zahtevo strokovne delavke, po razveljavitvi
odločbe ravnateljice, tožene stranke z dne 13.3.1997, sklepa ravnatelja tožene stranke z
dne 10.7.2001 in sklepa sveta tožene stranke z dne 8.10.2001, da je tožena stranka
dolžna strokovno delavko od 1.3.1997 razporediti za pet plačilnih razredov višje od
plačilnega razreda s količnikom 3,78, to je v plačilni razred s količnikom 4,50 in izdati
odločbo o takšni razporeditvi ter ji izplačati razliko med prejeto plačo s količnikom 3,78 do
plače s količnikom 4,50, od 1.3.1997 do 1.5.2000, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi. Strokovna delavka je dolžna povrniti tudi stroške postopka. Strokovna delavka
zoper izdane posamične pravne akte glede napredovanja v plačilne razrede, ni ugovarjala
in je pravno varstvo uveljavljala šele po odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št.
U-I-91/97-37 z dne 1.2.2001. Izpoved bivše ravnateljice tožene stranke, da na njeno
oceno tožnice ob ocenjevanju leta 1997 ni vplivala določba Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, s katero je bilo
napredovanje strokovnih delavcev omejeno (kasneje je bilo to določilo odpravljeno z
zgoraj citirano odločbo Ustavnega sodišča), je sodišče sprejelo, kar je lahko tudi dokazala.
Sodišče druge stopnje je sodbo potrdilo. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje
je strokovna delavka vložila revizijo, ki pa jo je revizijsko sodišče zavrnilo kot
neutemeljeno.

5.1.3.2 Pravna ureditev napredovanja po veljavni pravni ureditvi
Uredba, kot je bilo že povedano, ureja napredovanje (1. do 8. člen) javnih uslužbencev v
organih državne uprave, upravah lokalnih skupnostih, pravosodnih organih in javnih
zavodih, ne velja pa za uslužbence v drugih državnih organih, v javnih zavodih s področja
zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; za visokošolske zavode ter za javne zavode s
področja raziskovalne in kulturne dejavnosti.
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja ali od prve zaposlitve v javnem
sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo
napredovanje. Ocenjevalno obdobje traja od prvega dne januarja do zadnjega dne
decembra. Ocene, s katerimi se ocenjuje javnega uslužbenca so: odlično, zelo dobro,
dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo. Odlično pomeni odlično opravljano delo, visoko nad
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pričakovanji. Zelo dobro je prav tako nad pričakovanji in pomeni zelo dobro opravljeno
delo. Dobra ocena delovne uspešnosti je v skladu s pričakovanji, zadovoljiva ocena je
delno pod pričakovanji, nezadovoljiva pa v celoti pod pričakovanji glede na kriterije.
Javni uslužbenec lahko napreduje v višji plačni razred vsaka tri leta, če izpolnjuje pogoje.
Preverjanje glede izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne
uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se izvede na osnovi naslednjih elementov
(17. člen ZSPJS): rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost in natančnost ter zanesljivost
pri opravljanju dela, kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela in druge sposobnosti v zvezi
z opravljanjem dela. Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto do
15. marca in praviloma enkrat letno, razen če je bil javni uslužbenec zaposlen manj kot
šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti, ki so bili zaradi napotitve delodajalca, poškodbe pri
delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva, odsotni več kot šest mesecev. Odgovorna
oseba ali pooblaščeni javni uslužbenec mora izpolniti ocenjevalni list za oceno delovne
uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter ocenjenega javnega
uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v
napredovalnem obdobju se vpisujejo v evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v
napredovalnem obdobju, oboje pa se hrani v personalni mapi javnega uslužbenca.
Preverjanje pogojev se izvede vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence. Ocene se
točkujejo po naslednjem sistemu: odlično s 5 točkami, zelo dobro s 4 točkami, dobro s 3
točkami, in zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo
v evidenčni list, izpolnjevanje preverjanja pogojev pa se ugotovi na podlagi seštevka treh
letnih ocen. Za en plačni razred napreduje tisti uslužbenec, ki v napredovalnem obdobju
doseže vsaj 11 točk pri prvem in drugem napredovanju; vsaj 12 točk ob tretjem in
četrtem napredovanju ter vsaj 14 točk ob vsakem nadaljnjem napredovanju. Javni
uslužbenec pa lahko napreduje tudi za dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju
zbere najmanj 14 točk, ob vsakem nadaljnjem pa 15 točk. Če kateri izmed javnih
uslužbencev na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za
napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev naslednje leto. Napredovanje je
možno, ko so dosežene tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje.
Upoštevajo se tri najbolj ugodne ocene. Javni uslužbencev napreduje za en plačni razred
tudi, če je od zadnjega napredovanja ali od sklenitve delovnega razmerja preteklo šest let
in je v tem času dosegel povprečno oceno najmanj dobro. Izpolnjevanje pogojev za
napredovanje javnih uslužbencev ugotovi odgovorna oseba. Če so pogoji izpolnjeni, je
potrebno javnega uslužbenca obvestiti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu
plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače. Istočasno se
javnemu uslužbencu izroči tudi pisen predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi, oboje
najkasneje v 15 dneh po preverjanju pogojev za napredovanje. Plača, v kateri je
upoštevano napredovanje, pripada javnemu uslužbencu od 1. aprila dalje. V primeru
prehoda na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja, se napredovalno obdobje ne
prekine, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni
podskupini ali na podobnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah. Tisti
delodajalec pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja,
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ga mora oceniti in mu kopije ocene izročiti, medtem, ko originali ostanejo shranjeni v
personalni mapi. Četudi je javni uslužbenec pri delodajalcu zaposlen manj kot šest
mesecev in se zatem zaposli pri drugem delodajalcu v javnem sektorju, ga mora uradna
oseba za to obdobje oceniti. Delodajalec pa, kjer je javni uslužbenec zaposlen vsaj šest
mesecev, mora upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev in na tej podlagi
določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.
Če javni uslužbenec ni bil ocenjen ali pa z oceno ni zadovoljen, ima po 17. členu ZSPJS
možnost, da v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev ali od roka za seznanitev z
oceno zahteva, da se ga oceni ali zahteva preizkus ocene pred komisijo, ki jo imenuje
odgovorna oseba. Rok za imenovanje komisije je 15 dni od uslužbenčeve vložitve zahteve
za preizkus ocene.
Komisijo sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot
se zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je preizkus zahteval. V komisiji so
lahko tudi javni uslužbenci iz drugih organov, vendar morajo biti proračunski uporabniki.
Nadrejeni in javni uslužbenec, ki preizkus zahteva, se lahko udeležita postopka preizkusa
ocene. Komisija opravi preizkus oziroma naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni v
15 dneh od imenovanja.
O preizkusu se vodi zapisnik, komisija pa odloči s sklepom, ki se ga vroči javnemu
uslužbencu. Odločitev komisije je dokončna. Za veljavno se šteje ocena, ki jo določi
komisija. Javni uslužbenec lahko na oceno komisije uveljavlja sodno varstvo, skladno z
ZDR. Če javni uslužbenec po končanem postopku izpolni pogoje za napredovanje,
napreduje od 1. aprila tistega leta, ko je izpolnil pogoje.
Posebej je urejeno napredovanje javnega uslužbenca iz plačne skupine B, torej direktorja
(9. člen Uredbe o napredovanju), potem ko mu preneha mandat in je razporejen na novo
delovno mesto. Ob razporeditvi se upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel,
če bi na delovnem mestu napredoval vsake tri leta. Za posamezno leto mandata se določi
delovna uspešnost tako, da dobi oceno odlično, če je na podlagi meril za ugotavljanje
redne delovne uspešnosti direktorjev, prejel redno delovno uspešnost več kot 50% in
ocena zelo dobro, če je prejel 50% redne delovne uspešnosti. Če ni dobil sredstev za
redno delovno uspešnost, pa se mu določi ocena dobro. Plačni razred, ki je bil dosežen
na podlagi takšnega napredovanja, pa ne sme preseči najvišjega plačnega razreda
delovnega mesta ali naziva, kamor je javni uslužbenec razporejen. Kolikor je bil javni
uslužbenec razrešen iz krivdnih razlogov, ni deležen napredovanja po prehodu na novo
delovno mesto.
Napredovanje v plačne razrede je odvisno od delovnega mesta. ZSPJS v 16. členu namreč
razlikuje med napredovanjem uslužbencev na delovnem mestu in napredovanjem v
nazivu. Vsi javni uslužbenci lahko napredujejo v plačne razrede, vendar tisti, ki so na
delovnih mestih z nazivi, napredujejo znotraj naziva za največ pet plačnih razredov, tisti,
ki pa so na delovnih mestih brez nazivov, napredujejo za največ deset plačnih razredov.
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Napredovanje v plačne razrede torej ne izključuje hkratnega napredovanja v naziv, če
javni uslužbenec izpolnjuje pogoje, skladno s predpisi. Nadzor nad izvajanjem uredbe se
izvaja v okviru nadzora nad izvajanjem ZSPSJ (10. člen).
Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uveljavlja tudi sodno varstvo v skladu z
zakonodajo, ki ureja delovna razmerja.
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6 MENEDŽMENT V ŠOLSTVU
6.1

SPECIFIKE ŠOLSKEGA MENEDŽMENTA

Za uspešno delovanje vsake organizacije je potreben menedžment, v organizaciji, kjer so
sredstva namensko in natančno odmerjena, pa verjetno še nekoliko bolj. Seveda pa ni
možno enostavno prenesti vzorca uspešnega menedžeriranja iz gospodarstva v sfero
vzgoje in izobraževanja, saj gre v osnovi za popolnoma drugačno dejavnost, kjer ni
tipičnega outputa v obliki tehničnega izdelka. Vzgojno izobraževalne ustanove so socialni
sistemi, z drugačnimi smotri in cilji kot gospodarske družbe.
»Pojem odločanja ima v menedžerski teoriji in praksi različen pomen. Na splošno pa velja
ugotovitev, da je odločanje kot menedžerska funkcija zelo zapleten in pomemben
proces…« (Ivanko, Stare, 2007, str. 252). Odločitev menedžerja ima zagotovo daljnosežne
posledice. Če sprejme napačno odločitev menedžer v podjetju, lahko na tak način spravi
ob kruh delavce; če pa se napačno odloči menedžer v vzgoji in izobraževanju, naprimer
da zaposli neprimernega strokovnega delavca, da dopusti v svoji organizaciji neustrezno
organizacijsko klimo ali da je v svojem vodenju absolutno monokratičen, bodo na tak
način škodljive posledice vodenja nosile morebiti cele generacije.
Primarna naloga menedžerja je zagotavljanje dobrih pogojev za učenje, seveda tako
materialnih, kot tudi drugih. Učenje ni omejeno samo na učence, temveč širše, na učitelje
in šole, kot učeče se organizacije. Ponekod se uporablja tudi izraz učeče se skupnosti,46 ki
ga morebiti nekoliko pogosteje srečamo na področju izobraževanja, pomeni pa
neprestano učenje, kar ima za posledico ustvarjanje spodbudnega in kreativnega okolja.
Dejavniki učeče se skupnosti so (Erčulj v Možina in Kovač, 2006, str. 249, 250): skupno
vodenje, skupinska ustvarjalnost, skupne vrednote in vizije ter spodbudno organizacijsko
okolje. V okviru naloge je zanimivo skupno vodenje, ki pomeni velik premik od
tradicionalnega načina k modernejšemu. Na tak način se, po mnenju avtorice, krepi
pripadnost zaposlenih k spreminjanju in izboljševanju organizacije. Za čas v katerem se
danes nahajamo, je zagotovo primernejše skupno vodenje, je pa v veliki meri od glavnega
vodje odvisno, ali in v kolikšni meri prepušča posamezne naloge drugim uslužbencem.
Pomembno vlogo v tem procesu ima zaupanje, ki mora biti vzajemno, hkrati pa je
potrebna določena mera usposobljenosti za opravljanje nalog. Takšen način vodenja lahko
poimenujemo tek na dolge proge, saj je izjemno koristen pri oblikovanju prihodnosti, kar
zadeva usmeritve in cilje, ki niso strogo določeni z zakonodajo.
Menedžiranje v vzgoji in izobraževanju ima zagotovo veliko specifik, saj ne vključuje le
šole kot institucije, ampak tudi lokalne oblasti, starše in laično javnost predvsem v obliki
različnih društev. Ribbins in Gunter (Rozman, 2008, str. 23) ugotavljata, da je delovanje
vodje v izobraževanju širše, ker sega iz organizacije. Rozmanova (2008, str. 30) meni, da
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vodenje v vzgoji in izobraževanju nikoli ne bo enovito, saj bodo v rabi različni modeli, ki
jih je razdelila na tradicionalne in sodobne.
Tabela 3: Različni pogledi na vodenje
Tradicionalni

Sodobni

Vodenje je v rokah posameznikov.
Vodenje temelji na hierarhiji in je vezano na položaj.

Vodenje je lastnost socialnih sistemov.
Vodenje se lahko pojavi kjerkoli.

O vodenju govorimo, ko vodja vpliva na zaposlene.

Vodenje je kompleksen proces medsebojnega vplivanja.

Vodenje je drugačno in pomembnejše od managementa.
Vodje so različni.

Ločevanje vodenja od managementa je nekoristno.
Vsakdo je lahko vodja.

Vodje odločilno vplivajo na organizacijsko uspešnost.

Vodenje je eden od številnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost.

Učinkovito vodenje lahko posplošimo.

Kontekst vodenja je odločilen.

Vir: Rozman (2008, str. 31)
V strokovni literaturi se pojavlja veliko sodobnih načinov vodenja, strokovnjaki pa so si
enotni v enem, namreč da mora biti vodenje timsko. En sam človek ne more dovolj
začutiti potreb sodobne samoučeče se šole, zato je treba vodenje spustiti na nižji nivo in
ga razdeliti med več akterjev.
»Vodja mora strmeti k temu, da zgradi močno sprejemljiv in razumljiv odnos s kolegi in
uporabo dialoga za pomoč pri prenašanju notranjega potenciala v življenje, na specifičen
in določen način v interesu šole. Sprememba kulture je v veliki meri odvisna od vodstva in
vodje bi morali bolj delati skozi influenco in vpliv, kakor pa skozi formalno zanašanje na
moč in kontrolo« (Marcikoniene v Pečar, 2007, str. 36).
Staničić (2002, str. 172) je raziskoval kompetenčni profil ravnatelja. Raziskavo je avtor
opravil v letih 1998 in 1999 na vzorcu 107 anketirancev v Republiki Hrvaški. Rezultat
raziskave je ponudil pet kompetenc ravnatelja, in sicer: razvojne, socialne, strokovne,
akcijske in osebne. Vsaka kompetenca je bila razdeljena na posamezne določilnice, med
katerimi se mi zdi potrebno izpostaviti npr. zaupanje ravnatelja v svoje osebje,
prepoznavanje individualnih odlik zaposlenih, znanje o demokratičnem vodenju šolskega
osebja, poslušanje in svetovalna pomoč pri delu ter drugo. Kompetenten ravnatelja naj bi
bil po njegovem mnenju tisti, ki ima jasno vizijo in trajno uvaja spremembe z namenom,
da se uresničijo, zna delati z ljudmi in uspešno rešuje konflikte, pozna načela
izobraževalnega procesa, biti mora odprt za sodelovanje in sposoben zagotoviti optimalne
pogoje za delo.
Za uspešno vodenje po mnenju Mlakarja (2002, str. 247) je pomembno: da se na nastale
probleme odzivamo hitro in jih v najkrajšem možnem času rešimo, da se osredotočimo na
osrednji proces, ki nam prinaša neposredne koristi oziroma dosežke in da izkoristimo
znanje sodelavcev.
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6.2

MENEDŽERIRANJE ŠOLE IN KAKOVOST

V tem poglavju bom skušala ugotoviti, ali je uspešno menedžeriranje povezano z višjo
kakovostjo delovanja vzgojno izobraževalnih inštitucij.
Primarni cilj osnovnošolskega sistema je zagotavljanje osnovne ravni izobrazbe vsem
ljudem, le ta pa mora biti kakovostna, k čemur ga zavezujejo tudi predpisi. Zakon o
osnovni šoli v 2. členu določa zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu
prebivalstvu. Prav tako ZOFVI (2. in 20a člen) poudarja zagotavljanje kakovostne
izobrazbe, poleg tega pa je s svojo novelo v letu 2008 vpeljal tudi merila in postopke za
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni ter predloge
nacionalnih evalvacijskih študij, katere sprejme minister. Na tej podlagi, je bil sprejet
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Med drugim ta pravilnik določa
tudi postopek in nosilce, pristojne za evalvacijo sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka
na podlagi nacionalnih evalvacijskih študij. Minister imenuje Svet za kakovost in evalvacijo
in ta pripravi ter predlaga, vsako leto do začetka septembra, program evalvacijskih študij,
katerega izvaja pristojni javni raziskovalni zavod. Javnost na področju evalvacije sistema
vzgoje in izobraževanja se zagotavlja z objavo evalvacijskih študij in končnih poročilih na
spletnih straneh ministrstva ter s predstavitvami rezultatov v strokovnih publikacijah, na
strokovnih in znanstvenih srečanjih in v drugih javnih medijih.
Definirati pojem kakovostna šola je izjemno težko, saj takšnih opredelitev skorajda ne
najdemo. Kakovost lahko razumemo večplastno, saj to ni samo zunanji videz, visok delež
uspešnih učencev ali zadostitev in preseganje zakonskih okvirov. Kakovostna šola je danes
tista, ki skrbi za stalno evalvacijo in deluje v smeri izboljšanja svojih procesov.
»Različne tehnike managementa za zagotavljanje celovite kakovosti pomagajo
managerjem, da se osredotočijo na tista področja, ki jih izvajajo slabo in ta področja
izboljšajo. Pri tem si postavijo različne možne cilje za kontinuirano in postopno
izboljšanje« (Pečar, 2007, str. 61).
Leta 2007 je bila zaključena obsežna mednarodna raziskava Kakovost v šoli.47 V njej je
sodelovalo sedem evropskih držav, in sicer: Danska, Finska, Francija, Nemčija, Slovenija,
Italija in Litva, vsaka država, razen Danske je v raziskavo vključila po tri šole, praviloma
eno osnovno in dve srednji šoli. V raziskavi je dejavno sodeloval tudi doc. dr. Zdravko
Pečar, predstojnik za kakovost na Fakulteti za upravo. Raziskava se je ukvarjala z
uvajanjem menedžmenta celovite kakovosti (TQM) v šole. Menedžment celovite kakovosti
je proces, ki temelji na vključitvi vseh zaposlenih v organizaciji k izboljševanju procesov in
zadovoljevanju potreb notranjih in zunanjih udeležencev. V šolstvu je pristop TQM
razumeti v smislu ne le izboljševanja izobrazbenega procesa, temveč tudi kakovost
učnega materiala, prostorov, premišljeno izvajanje vodstvenih ter podpornih in
spremljevalnih aktivnosti. V proces izboljšav bi bilo smotrno vključiti poleg zaposlenih tudi
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Več o raziskavi v delu z istoimenskim naslovom, avtorja Z. Pečarja, 2007, izdano na FU
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učence, njihove starše ali širšo družbeno skupnost. Cilj raziskave je bil ponuditi
udeleženim šolam evropski standard kakovosti. Sodelujoči strokovnjaki so izdelali
strukturo evropskega standarda kakovosti, ki je sestavljen iz treh glavnih elementov:
procesi, viri in rezultati, ki se členijo na kriterije, le ti pa nadalje na funkcije koristnosti. S
pomočjo orodja DEXI je bil izdelan model za samoocenjevanje šol. Rezultati za Slovenijo
so sledeči: viri in rezultati so bili ocenjeni kot zelo dobri, procesi pa kot dovolj dobri.
Po skorajda desetletni strokovni in laični razpravi o kakovosti v šoli, različnih raziskavah in
obilici tovrstne literature, se je naposled tudi država odločila, da je potrebno to tematiko
urediti in vpeljala merila ter postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in
šolah na nacionalni ravni. Na retorično vprašanje »Ali potrebujemo kakovost tudi v šoli«,
brez sence dvoma lahko odgovorimo pritrdilno in pravilno je, da je področje urejeno
sistemsko, saj je le tako možno institucije med seboj tudi primerjati. V preteklosti je bila
kakovost šole prepuščena zgolj šolskim inšpekcijam, Medveš (2000, str. 11) pa ugotavlja,
da se je skozi demokratizacijo in vedno višjo stopnjo avtonomije, skrb za kakovost
postopoma prepuščala šoli, oziroma ravnatelju. Poleg tega poudarja, da so vsebinski
kriteriji kakovosti težko določljivi in jih ni mogoče predpisovati od zunaj, nastajajo kot
produkt interpretacije in refleksije ob pripravi načrtov ukrepov za zagotavljanje kakovosti.
Ne glede na to, katerih sestavin kakovosti se lotimo ocenjevati in potem izboljševati, se je
treba kakovosti lotiti postopoma, nazadnje lahko posežemo po orodjih celovite kakovosti,
ob tem pa se moramo zavedati, da je temeljni subjekt okoli katerega mora šola graditi
kakovost, vsekakor otrok. »Razvijanje bolj občutljivega načina, kako otroci razmišljajo in
se počutijo v življenju, je eden od glavnih izzivov v razvoju šolskega sistema. To pomeni,
da moramo nehati gledati izobraževanje kot sredstvo za nadzorovanje življenj mladih ljudi
in jo začeti gledati kot proces vodenja – pomaganja otrokom pri opremljanju za potovanje
v prihodnost, ki je ne moremo napovedati« (Marcikoniene v Pečar, 2007, str. 28).
Menedžeriranje zagotovo vpliva na kakovost šole, težko pa je ugotoviti v kolikšni meri.
Kakovost je treba graditi postopoma. Sama menim, da znanost dobrega menedžeriranja
vpliva na kakovost institucije, saj lahko le vrhunski menedžer vpliva na spremembo
organizacijske kulture. »Vodilni morajo postati gonilna sila izboljševanja« pravi Cencičeva,
(2000, str. 40) in nadaljuje, da je od vodilnih delavcev odvisno, kako bodo zaposleni dojeli
filozofijo kakovosti, saj se zaposleni vedemo po vzoru vodij.
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7 RAVNATELJ – UČITELJ ALI DIREKTOR
Ravnatelj je po zakonodaji pedagoški vodja, opravlja pa tudi naloge poslovodnega organa.
Kot tak ima torej dvojno vlogo.
V naslednjih podpoglavjih bom obravnavala ravnatelja kot pedagoškega vodjo, kot
menedžerja, nazadnje pa bom ti dve funkciji poskušala razmejiti.
Pogoji za delovno mesto ravnatelja (53. in 53. a člen ZOFVI) so ustrezna izobrazba,
delovne izkušnje in naziv. Če si pogledamo podrobneje, pa je za ravnatelja javnega vrtca
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za
ravnatelja javne šole sme biti imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma univerzitetno stopnjo
izobrazbe po sistemu, ki je bil prej v veljavi. Obenem mora izpolnjevati druge pogoje za
učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Pogoji za
imenovanje ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami, so identični pogojem za ravnatelja OŠ. Mandat traja pet let.
Ravnatelja imenuje (48. člen) svet javnega vrtca ali šole, pred odločitvijo pa si mora
pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, ki se izvede
v obliki tajnega glasovanja; mnenje lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda in mnenje
sveta staršev, če gre za imenovanje srednješolskega ravnatelja pa tudi mnenje dijakov.
Svet staršev, lokalna skupnost in dijaki oziroma študentje morajo mnenje obrazložiti. Svet
zavoda odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati. V kolikor organi, ki so bili
zaprošeni za mnenje, tega ne dajo, svet lahko odloči brez mnenja. Ko je izbran kandidat
za ravnatelja, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje ministru. Mnenje
ministra za šolstvo mora biti poslano v 30 dneh, sicer lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja s sklepom tudi brez ministrovega mnenja. Svet mora obvestiti tudi vse
neizbrane kandidate, ki imajo možnost sodnega varstva po zakonu, ki ureja delovanje
zavodov.
ZOFVI (53. člen), kot pogoj za ravnatelja določa tudi ravnateljski izpit. Ravnatelj, ki je bil
imenovan za funkcijo ravnatelja in tega izpita nima, ga mora opraviti v enem letu od
prevzema funkcije, sicer mu funkcija po zakonu preneha. Za pripravo na izpit ter njegovo
izvedbo je zadolžena Šola za ravnatelje. Program šole ter vsebino ravnateljskega izpita
določi minister za šolstvo na predlog Strokovnega sveta za splošno izobraževanje.
Program (Koren, 2007, str. 7-9) šole vsebuje šest modulov, ki so: uvodni modul, teorija
organizacij in vodenja, načrtovanje in odločanje, ravnatelj kot pedagoški vodja, ljudje v
organizaciji, zakonodajni modul ter izbirna vsebine in zaključek modula. Program se izvaja
deloma kot študij na daljavo, predmeti so izvedeni v obsegu 20 kontaktnih ur, udeleženci
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pa opravijo še okoli 40 ur samostojnega dela, 16 ur izbirnih predmetov, 44 ur drugih
obveznosti ter zaključek programa v obsegu 8 ur, skupno torej 428 ur dela, kar je
približna ocena.
Po uspešno zaključenem programu, dobijo udeleženci potrdilo o opravljenem programu
šole za ravnatelje.
Izpolnjevanje formalnih pogojev je za dobrega ravnatelja veliko premalo. Poleg
pedagoške izobrazbe potrebuje še veliko drugih znanj in izbrane osebnostne lastnosti. Ena
izmed najpomembnejših sposobnosti je, po mojem mnenju, sposobnost ustreznega
ravnanja z ljudmi, torej področje human resorce managementa. Fernandezova (2000, str.
240) je prepričana, da je strokovni razvoj sodelavcev ena pomembnejših nalog ravnatelja.
V današnjem času se vse bolj zdi, da je ključ do uspeha v uspešnem kadrovanju, še bolj
pa v razvijanju kariere vseh zaposlenih. Diaz-Maggioli (2004, str. 153) zatrjuje, da naloga
ravnatelja ni samo priprava dobrega načrta za strokovni razvoj sodelavcev, pač pa tudi
zagotovitev njegovega izvajanja in ustvarjanja primernega okolja. Zaposleni naj po vsej
hierarhični lestvici občutijo zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu, saj je ravnatelj
nadrejen vsem zaposlenim na šoli ali v vrtcu. Zaposleni namreč hitro opazijo večjo
naklonjenost nadrejenega posameznemu delavcu, česar pa si dober vodja ne bi smel
privoščiti. Objektivnost je v tem primeru edina alternativa. Kako uspešni so pri tem naši
ravnatelji, je zelo težko reči, saj praviloma razen 20 urnega usposabljanja v šoli za
ravnatelje v modulu ljudje v organizaciji, nimajo drugih izobraževanj s tega področja.
Izjema so seveda ravnatelji, ki se samoiniciativno izobražujejo na podiplomski stopnji in
tako skušajo preseči primanjkljaj, ki ga občutijo pri svojem delu.
Biti ravnatelj danes zagotovo ni lahko, saj je ob preobilici dela težko izpolnjevati vse
naloge, poleg tega je ravnatelju kot učitelju po osnovni profesiji težko razumljiv svet
financ, upravnega poslovanja, varstva pri delu in drugih področij, s katerimi se srečuje
vsakodnevno. Izzivov je ogromno, verjetno je odgovor nanje vseživljenjsko učenje.

7.1

RAVNATELJ KOT PRVI MED UČITELJI

Ob najsplošnejšem razumevanju šole ali vrtca kot vzgojno-izobraževalne institucije, naj bi
bil ravnatelj vodja učiteljev, torej tisti, ki usmerja njihovo delo, jim svetuje in pomaga.
Nekoč davno je bila funkcija ravnatelja verjetno res prvenstveno usmerjena samo v
pedagoško vodenje in koordiniranje, danes pa je slika bistveno drugačna. V zadnjih
petnajstih letih je bilo opravljenih kar nekaj raziskav glede ravnateljevega dela.48 Rezultat
vseh pa rezimira, da je pedagoškega dela vedno manj, oziroma bolje rečeno, vedno manj
časa je zanj. Zaradi številnih postopkov z nepedagoškega področja, ki jih je treba izvajati
po zakonu, je pedagoško usmerjanje odrinjeno na stran.

48

Več o raziskavah v nadaljevanju v poglavju o razmejitvi dela.
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Čokova (2002, str. 145) je prepričana, da vodenje učiteljskega zbora temelji na izhodiščih
občih konceptov učenja in poučevanja, njegov odločilni dejavnik pa je sozvočje med
procesom učenja in poučevanja ter procesom poučevanja in pedagoškega vodenja. Če
predpostavimo, da je ravnatelj učitelj in ne kateri izmed drugih strokovnih delavcev, je kot
pedagog usposobljen za poučevanje. Ali vzorce vodenja razreda kakorkoli lahko prenese k
vodenju učiteljskega zbora? Verjetno je to mogoče, saj temeljito poznavanje dogajanja v
razredu lahko pripomore k boljšemu razumevanju učiteljevega dela, na tak način tudi
hitreje uvidi, kje nastajajo težave in jih uspešneje rešuje. Čokova je tudi prepričana, da so
izhodišča vodenja šolskega dela predvsem splošna, postavljena na raven družbenega in
kulturnega konteksta šole, v okviru nacionalnega izobraževalnega programa.
Postavlja pa se vprašanje, ali je ravnatelj kot učitelj predmeta dovolj usposobljen za
vodenje učiteljskega zbora. Pedagoških vsebin namreč v šoli za ravnatelje ni najti, saj se
predvideva, da je ravnatelj kot učitelj kvalificiran tudi v pedagoškem smislu. Špeharjeva
(2000, str. 227) meni, da je v študijskih dodiplomskih programih premalo pedagoških
vsebin, le okoli 10 do 20% celoletnega študija, odvisno za katere vrste študij gre in
nadaljuje, da dodiplomsko izobraževanje in usposabljanje za ravnateljsko funkcijo očitno
nista dala ustreznega znanja iz pedagoškega vodenja, s pomočjo katerega bi si postavljali
cilje svojega pedagoškega dela in jih v mandatu tudi uresničevali. Danes je študij na
fakultetah, ki izobražujejo učitelje, prenovljen po načelih bolonjske deklaracije in zanimivo
bi bilo preučiti, če je delež pedagoških predmetov kaj višji, kot v času omenjene raziskave,
čeprav je res, da bo minilo še veliko časa preden bodo diplomanti novih programov postali
ravnatelji.
Nesporno je, da način ravnateljevega vodenja vpliva na učitelje, kar se kaže pri njihovem
vsakodnevnem delu, bodisi v razredu ali v medsebojnem komuniciranju, sodelovanju s
starši in v okolju. Pedagoško vodenje šole je resnično pomemben proces, ki ga ravnatelj
nikakor ne sme zanemariti in kateremu bi moral posvečati največ svojega časa, saj so
njegove posledice vidne šele daleč v prihodnosti.

7.1.1 Naloge pedagoškega vodje
To so po 49. členu ZOFVI naloge vzgojno pedagoškega procesa. Nekatere najbolj tipične
bodo v nadaljevanju naštete. Pedagoški vodja:
 je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih;
 vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora;
 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
 organizira mentorstvo za pripravnike;
 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje;
 spremlja delo svetovalne službe;
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skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge
oblike sodelovanja);
obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, vajencev in dijakov;
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter
študentov višje šole;
odloča o vzgojnih ukrepih.

Zgornja delitev seveda ni dokončna. Nekatere naloge, ki jih bom naštela v nadaljevanju,
torej pri ravnatelju direktorju, bi lahko bile zajete tudi zgoraj.
V širši evropski strokovni javnosti je že več kot desetletje zaznati poskus opredeljevanja
pedagoškega vodenja. Ta je zagotovo vezan na tradicijo posamezne države, okolje, kjer
se šola nahaja, splošne kulturne vrednote ter druge dejavnike. Pedagoškega vodenja ne
moremo enačiti z vodenjem šole kot organizacije, saj je vodenje organizacije širše.
Pedagoško vodenje predstavlja širok spekter nalog, ki vplivajo na delovanje učnega
procesa v šolah, ob tem pa se učni proces ne izvaja samo v razmerju do učencev, temveč
do vseh zaposlenih. Fidler (v Erčulj, 2002, str. 5) pedagoško vodenje povezuje z
opredelitvijo poslanstva šole; z vodenjem kurikula, s spremljanjem poučevanja; s
spremljanjem napredka učencev oziroma dijakov in z ustvarjanjem klime za uspešno
poučevanje. Z naštetim se lahko strinjamo, je pa koncept posameznega slovenskega
ravnatelja vsekakor odvisen od okolja in velikosti šole in od njegovega osebnostnega
dojemanja pedagoškega vodenja, ki je vsekakor nekoliko povezano tudi z vrsto njegove
strokovne izobrazbe. Profesor matematike ima namreč zagotovo drugačen pogled na
pedagoško vodenje, kot slovenist ali profesor razrednega pouka.
V preteklih poglavjih sem omenjala timsko vodenje in učečo oziroma samoučečo se šolo
kot organizacijo. Pedagoško vodenje v prihodnje mora ob upoštevanju zakonskih
predpisov slediti takemu konceptu, ki naj združuje vseživljenjsko učenje zaposlenih,
skupinsko vodenje v smislu delegiranja nalog, zagotavljanje sodelovanja učencev in
staršev na področjih, kjer je to mogoče ter vizijo delovanja, ki vključuje ustrezno
organizacijsko klimo.

7.1.2 Sodelovanje z zaposlenimi
Sodelovanje z zaposlenimi ne pomeni samo sodelovanje med učitelji in ravnateljem ter
sodelovanje s svetovalno službo in drugimi strokovnimi delavci, temveč gre tudi za
sodelovanje s tako imenovanim administrativno tehničnim kadrom. V mislih imam
zaposlene v kuhinji, pri čiščenju, v računovodstvu, poslovne sekretarke, hišnike in druge.
ZOFVI (49. člen) predpisuje oblike sodelovanja ravnatelja s strokovnimi delavci. Tu je
zajeto hospitiranje, spremljanje dela svetovalne službe, vodenje učiteljskega, oziroma
vzgojiteljskega zbora in spodbujanje izobraževanja teh delavcev. Naštete naloge se
praviloma pokrivajo s pedagoškim vodenjem, o katerem smo že govorili, menim pa, da je
potrebno nekaj besed nameniti hospitacijam in spodbujanju izobraževanja.
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Hospitacije, ki jih ravnatelj opravi na šoli, lahko razumemo kot spremljanje pouka in kot
spremljanje učiteljevega dela. Hospitiranje je zahtevno delo in sodi med najpomembnejša
ravnateljeva opravila. Ravnatelju je v celoti prepuščeno, kako pogosto in na kakšen način
naj hospitira, saj razen določb v ZOFVI, da »prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu
vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje«, drugih predpisov ne
najdemo. Nekateri ravnatelji so si sami omislili protokole spremljanja pouka, nekateri so
vzorce za spremljanje dobili na raznih seminarjih, od kolegov ipd. Vnaprej pripravljen
protokol spremljanja pouka je dobra iztočnica, ki zagotavlja neko objektivnost znotraj
šole. »Vsi se strinjajo, da je hospitacija in še zlasti pogovor po njej tisti dogodek na šoli, ki
lahko največ pripomore k učiteljevemu razvoju in s tem tudi k razvoju šole« (Erčulj, 2002,
str. 52) in nadaljuje, da gre z vidika vseživljenjskega učenja za obojestransko učenje,
torej učitelj se uči od ravnatelja in obratno.
Ker stroka spremljanje pouka ocenjuje kot zelo pomembno in odločilno za uspešnost šole,
se mi zdi nenavadno, da način spremljanja pouka ni podrobneje predpisan in zato tudi ni
primerljiv. Uporaba povsem različnega instrumentarija, napovedanost oziroma
nenapovedanost hospitacij, kaže zelo subjektiven odnos do tega pomembnega vprašanja.
Vsebinsko se v spremljanje pouka ne bom spuščala, saj za predmet te naloge, niti ni
pomembno. Če pa na spremljanje pouka gledamo z distance in kot laiki, težko prezremo
dejstvo, da je ravnatelj praviloma usposobljen za eno ali dvoje predmetnih področij,
spremljati pa mora vse predmete, ki se poučujejo v šoli, zato se poraja vprašanje, ali
dovolj pozna ta »ostala« področja in jih lahko objektivno ocenjuje. Ravnatelj je po ZOFVI
edini pristojen opravljati hospitacije, menim pa, da bi moral spodbujati učitelje v smeri, da
bi spremljali delo svojih kolegov, povabiti starše in druge zunanje udeležence k pouku, saj
bi tovrstne neformalne hospitacije zelo pripomogle k dvigu kakovosti pedagoškega
procesa.
Middlewood in in Bush (2005, str. 76) sta prepričana, da je primarna naloga ravnatelja, da
skuša odkriti načine za motivacijo zaposlenih in na tak način doseči njihovo delovno
zadovoljstvo. Zagotovo je zadovoljen učitelj boljši učitelj, ne samo v smislu strokovnosti,
temveč tudi kvalitetnejšega posredovanja učne snovi. Verbiest (2004, str. 33) pravi, da se
mora biti šola sposobna učiti in to ne velja le za njene zaposlene, temveč za šolo kot
institucijo. Že leta je znano, da so organizacija predvsem ljudje, ki jo sestavljajo in če
torej spreminjamo ljudi z izobraževanjem, bomo spremenili tudi organizacijo. V industrijski
dobi so ljudje z diplomo pridobili znanje, ki se za časa njihovega življenja ni bistveno
spremenilo. Danes pa, kot menijo Stollova in drugi (2003, str. 3), so minili časi, ko smo
živeli z iluzijo o določeni gotovosti v svojem življenju, ni več mogoča in zaželena.
Spodbujanje izobraževanja je torej ena važnejših nalog ravnatelja, sicer pa bi morala biti
želja po novem znanju in odkrivanju prisotna v vsakem zaposlenem.
V predpisih glede sodelovanja ravnatelja s tako imenovanimi administrativno tehničnimi
delavci ne najdemo nikakršnih določb. Domnevamo torej lahko, da je to prepuščeno
posameznemu ravnatelju. Stiki s poslovnimi sekretarkami in računovodji so najbrže
vsakodnevni, saj narava njihovega dela tako narekuje. Poslovne sekretarke imajo med
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drugim na skrbi vso korespondenco, klasificiranje in signiranje prispelih pošiljk, kar
zahteva vsakodnevni večkratni stik, prav tako računovodje, ki urejajo finančno in
materialno poslovanje šole ali vrtca. Tudi prostorska razporeditev prostora je običajno
takšna, da so pisarne ravnateljev ter poslovnih sekretark in računovodij zelo blizu.
Sodelovanje s čistilkami, kuharji, hišniki in morebitnimi drugimi zaposlenimi je nekoliko
manj pogosto in domnevam, da organizirano ad hoc, po potrebi. Kuhinja je namreč
nekoliko dislocirana enota zaradi higienskih zahtev. Obstaja nevarnost, da se takšno
sodelovanje porazgubi, kar pomeni izgubo dragocenega vira informacij.

7.2

RAVNATELJ DIREKTOR

Ravnatelj je poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole. Ker velja načelo »lex specialis
derogat legi generali« torej, da specialnejši predpis razveljavi splošnejšega, moramo v
tem poglavju vzeti v obzir ZOFVI, ZZa pa velja samo za vprašanja, ki v področni
zakonodaji morebiti niso urejena.
Ravnatelj kot direktor opravlja naloge poslovodnega organa. Te so po 49. členu ZOFVI
naslednje:
 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole ter pripravlja program razvoja
vrtca oziroma šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za
njegovo izvedbo, oblikuje tudi predlog nadstandardnih programov;
 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju
delavcev v plačilne razrede;
 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov ter zastopa in predstavlja vrtec
oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela;
 določa sistemizacijo delovnih mest in odloča o sklepanju delovnih razmerij ter o
disciplinski odgovornosti delavcev;
 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in
pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca in
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Isti zakon v 51. členu omogoča funkcijo direktorja, če se v javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke
oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, funkcijo
pedagoškega vodje v organizacijski enoti pa opravlja ravnatelj te enote. Pravice, dolžnosti
in obveznosti direktorja in ravnatelja se določijo z aktom o ustanovitvi.
Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, če je z
aktom o ustanovitvi tako določeno.
Tudi ZZa (31. člen) opredeljuje, da je poslovodni organ zavoda direktor ali drug
individualni organ, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in je
odgovoren za zakonitost dela.
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 5. členu določa,
da osnovno šolo, ki ima po določilih ustanovitvenega akta oblikovane najmanj 3
organizacijske enote, vodi direktor. V osnovni šoli, ki ima po določilih ustanovitvenega
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akta oblikovani dve organizacijski enoti, opravlja funkcijo direktorja ravnatelj ene izmed
njiju.
Ravnatelj je varuh zakonitosti v zavodu. Kot zakoniti zastopnik je odgovoren za
izvrševanje zakonodaje. Tičar (v Vodovnik 2008, str. 73-78) opredeljuje nekatere
najpomembnejše vidike odgovornosti direktorja javnega zavoda, ki jih v nadaljevanju
prikazujem.
Ustava v 26. členu določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z
opravljanjem službe ali druge dejavnosti državnega organa s svojim protipravnim
ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Takšno odgovornost
je torej moč terjati tudi od ravnatelja. Prekrškovno je odgovoren za prekrške, ki jih stori s
svojim delom ali v zvezi s svojim delom. Prekrški so opredeljeni v različnih predpisih, ki se
tičejo delovanja javnega zavoda. Takšen prekršek bi bil v zvezi z javnim naročanjem.
Kazenskopravno je odgovoren za kazniva dejanja, ki bi jih storil s svojim delom naklepno
ali iz malomarnosti, taka dejanja bi bila zoper delovno razmerje in socialno varnost, ki so
določena v Kazenskem zakoniku. Kontraktno-civilnopravno je odgovoren za sklepanje
različnih pogodb, če pride do neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja pogodbenih
razmerij, kar je opredeljeno v Obligacijskem zakoniku. Kvazikontraktno in deliktno
civilnopravno je odgovoren za pravne posledice razmerij, ki lahko nastanejo v zvezi z
nepogodbenimi obligacijskimi razmerji javnega zavoda ali v zvezi z nepogodbenimi
odškodninskimi obveznostmi, kar prav tako ureja Obligacijski zakonik. Delovno in
uslužbenskopravno je odgovoren do zaposlenih, kot delodajalec in tudi subjektivno kot
uslužbenec za eventuelne disciplinske ali delovnopravne nepravilnosti. To je predmet
urejanja ZDR, ZJU in področne kolektivne pogodbe. Finančno pravno je odgovoren za
morebitno nezakonito finančno poslovanje zavoda, kar pokrivajo predpisi o finančnem
poslovanju, o javnih financah, javnem računovodstvu ter finančnem nadzoru.
Smotrnost delovanja porabnikov proračunskega denarja nadzira Računsko sodišče RS, ki
tudi ugotavlja nepravilnosti na podlagi predpisov o računskem sodišču.
Skozi gornji pregled smo videli, da je odgovornost ravnatelja izjemno velika, predvsem
zaradi množice predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov, ki je po eni strani
obravnavano skorajda kot podjetje, po drugi pa seveda kot del javnega sektorja in
posrednega proračunskega porabnika, kar tudi dejansko je. Že pri pregledu vrste
odgovornosti se mi dozdeva, da je ravnatelj šole ali vrtca v večji meri menedžer, kot pa
pedagoški vodja, kar je sicer bila njegova prvenstvena vloga. Ker pa zakonodaja ob
naštevanju nalog in kompetenc ne določa tudi količinsko opredelitev nalog, bo o tem več
povedala raziskava, ki sem jo opravila in rezultati, kateri bodo predstavljeni v naslednjem
poglavju.
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7.2.1 Vrste oziroma načini vodenja
Erčuljeva in Koren (2002) predlagata več načinov vodenja v vzgoji in izobraževanju, hkrati
pa poudarjata, da nobeden izmed načinov ni najboljši in edini primeren. Situacijsko
vodenje temelji na dobrem poznavanju organizacijske klime in pomeni prilagajanje
trenutni situaciji. Bistven je slog vodenja in stopnja, do katere lahko vodja vpliva na
določeno situacijo. Menedžersko vodenje bazira na načrtovanju, organiziranju,
razporejanju sredstev in nadziranju sodelavcev, glavni cilj pa je učinkovitost. Pedagoško
vodenje se navezuje na spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela, kar je v povezavi s
kakovostjo pouka. Ker pa ravnatelj kot učitelj ni strokovnjak za vse predmete, se je pojavil
problem profesionalnih meja. Sodelovalno vodenje povezujemo s sodelovalno kulturo, z
oblikovanjem strokovne skupnosti in s povezovanjem v šoli ali vrtcu ter med šolami ali
vrtci samimi. Vse to zahteva veliko dogovarjanja, sodelovanja in usklajevanja, zato pa
morata vladati v organizaciji zaupanje in kolegialnost. Vodenje z vplivanjem je osnovano
na predpostavki, da organizacijske cilje lahko dosežemo samo tedaj, kadar so zaposleni
zadovoljni. Vodja mora biti zato senzibilen za potrebe svojih sodelavcev, dobro mora
poznati okolje, v katerem delajo in spoštovati njihova prepričanja in vrednote. Če pride do
konfliktov, jih izrabi za uvajanje novosti. Za transakcijsko vodenje bi rekli, da gre za
klasično pogodbo med vodjo in podrejenimi, kjer veljajo jasna pravila, deluje pa na osnovi
nagrajevanja. Vodja je posredovalec dogajanja. Transformacijski vodja pa spodbuja
vodenje pri vseh zaposlenih na način, da sooblikuje vizijo, sam pa izraža visoka
pričakovanja, oblikuje intelektualne spodbude in zagotavlja podporo posamezniku.
Precejšnjo pozornost namenja osebnostnemu in strokovnemu razvoju zaposlenih, z željo,
da bi zaposleni lahko postali pobudniki sprememb. Transformacijski ravnatelj namenja
veliko časa strokovnih razpravam, medsebojnim hospitacijam in razgovorom z vsakim
posameznikom. Ta stil vodenja je podoben sodelovalnem vodenju, le da gre pri
transformacijskem vodenju tudi za delitev vodenja in za usposabljanje zaposlenih za
prevzemanje te vloge.
Gordon (2004, str. 6) zatrjuje, da šolske reforme spodbujajo transformacijsko vodenje,
kjer vodje pospešujejo sodelovanje. Takšen stil vodenja se za današnji hitrospreminjajoči
čas zdi kar primeren.
»Vodja je lahko vsakdo in "najboljši" slog vodenja v neki organizaciji je odvisen od mnogih
spremenljivk: od trenutnega stanja organizacije, od njenega okolja, predvsem pa od
značilnosti zaposlenih in od dejavnosti, za katero je bila organizacija ustanovljena« (Erčulj,
Koren, 2002). Hopkins (Erčulj, Koren, 2002) je vlogo vodje pri vodenju za učenje opredelil
s tremi postavkami, ki vsebujejo več različnih slogov vodenja. Te so:
 oblikovanje poslanstva šole,
 menedžment pedagoškega procesa,
 spodbujanje pozitivne šolske klime.
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V prejšnjih alineah naj bi se skrival ključ uspešnega vodenja. Pedagoško vodenje, ki ga
razume kot vodenje poučevanja in učenja, ni le delo z ljudmi, temveč tudi zagotavljanje
materialnih pogojev zanj. Pomembno je urejeno okolje in pravilno načrtovanje.
Sama se strinjam predvsem s trditvijo, da ne obstaja samo en način uspešnega vodenja
šole ali vrtca. Vodenje za učenje in šola kot učeča se organizacija resda veliko obetata,
vendar mora imeti ravnatelj izbrane osebnostne lastnosti, teh pa se takorekoč ni mogoče
priučiti. Izkušnje zagotovo naredijo svoje in so koristne, ampak menim, da se dober vodja
rodi, pot, ki jo prehodi v življenju do trenutka, ko postane vodja, pa je dragocen vir
življenjskih izkušenj, ki mu pomagajo pri odločanju.

7.2.2 Menedžer v neprofitni organizaciji
Najsplošneje lahko neprofitne organizacije opredelimo kot tiste, ki so ustanovljene zaradi
zagotavljanja neke vrste koristne dejavnosti, ki jih zasebni sektor ne želi opravljati. Njihov
poglavitni namen ni pridobivanje dobička, če le ta pri poslovanju nastane, ne sme biti
razdeljen med lastnike, oziroma zaposlene, temveč ga je treba vložiti v nadaljnji razvoj in
so oproščene plačevanja davkov. Tipična značilnost neprofitne organizacije je tudi popolna
ali skoraj popolna finančna odvisnost. Pri takšnem definiranju pod tovrstne organizacije
prištevamo celoten javni sektor, pa tudi društva, verske skupnosti in podobne subjekte.
Neprofitne organizacije pa niso nujno javne, Dimovski (2006, str. 695) jih deli na zasebne
neprofitne organizacije (zasebne šole, instituti…) ter javne vladne enote ali agencije
(zapori, državne univerze…).
Najpomembnejše značilnosti neprofitnega sektorja, ne glede na to, v kakšni pojavni obliki
se predstavlja so po Salomonu in Anheieru (Dimovski, 2006, str. 696) naslednje:
 organizacije so formalno ustanovljene,
 so ločene od državnih organov oblasti,
 so neprofitno naravnane,
 so samostojne pri vodenju in poslovanju
 temeljijo na prostovoljnosti
Vodenje neprofitne organizacije zahteva zelo sposobnega menedžerja, saj se večina
tovrstnih organizacij sooča s pomanjkanjem finančnih sredstev, četudi je financiranje s
strani države oziroma lokalne skupnosti urejeno z zakonom. Menedžer v neprofitni
organizaciji ni nekdo, ki le razporeja dodeljena sredstva, vodi delo in skrbi za zakonitost,
temveč mora biti mnogo več. V času globalizacije in nenehnih sprememb, mora zaznati
spremembe in se jim hitro prilagoditi, biti mora dober strateg in motivator.
Henry Mintzberg, ki ga stroka priznava kot strokovnjaka za menedžment, je definiral deset
mendžerskih vlog znotraj treh kategorij vlog (preglednica 20.4 v Dimovski, 2006, str.
708). Informacijska vloga vključuje nadzornika, razširjevalca in govornika; medosebna
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vloga pokriva predstavnika, vodjo in zvezo; odločitvena vloga pa podjetnika, odpravljalca
motenj, razporejevalca virov in pogajalca.
V nadaljevanju bom poskušala prenesti njegove vloge na ravnatelja osnovne ali srednje
šole, oziroma vrtca. Informacijska vloga nadzornika pomeni, da ravnatelj prejema
informacije od znotraj in v določeni meri selekcionira te informacije, se stalno seznanja s
stanjem svoje organizacije in je v osebnem stiku z zaposlenimi. Razširjevalec je zato, da
razširja prejete informacije zaposlenim in pošilja razna poročila, govornik pa je, kadar
nastopa kot predstavnik šole bodisi na formalnih ali neformalnih družabnih dogodkih,
posreduje razna poročila in druge informacije ustno, pisno ali na drugačen način zunanjim
osebam. Medosebna vloga predstavnika je mišljena kot izvajalca nalog, ki je zelo na očeh
javnosti (npr. podpis namere o sodelovanju, javni sprejem pri županu) ter sprejem
obiskovalcev na osebni ravni ali na prireditvi. Vodja nastopa kot usmerjevalec in motivator
zaposlenih tudi svetuje in ocenjuje. Ravnateljeva vloga zveze skrbi za dobro povezanost z
lokalno skupnostjo in drugimi izobraževalnimi oziroma vzgojnimi institucijami ter podjetji.
Odločitveno vlogo podjetnika vidim kot iskalca novih poslovnih priložnosti, prijavljanje na
razpise za dodelitev raznih subvencij; odpravljalec motenj je ravnatelj, kadar gladi nastale
spore med posameznimi zaposlenimi, med učenci ali med starši in učitelji, poleg tega pa
se mora biti sposoben hitro prilagoditi vsaki situaciji, v kateri se znajde šola (npr. nenaden
bolezen ključne osebe v šoli). Razporejevalec virov je pravzaprav vsakič, ko sprejme
odločitev, ki zadeve bodisi finančne, materialne, kadrovske in druge vire. V šolskem okolju
je razporeditev virov tipična za razne terminske plane, načrte dela in druge dokumente, ki
skušajo vnaprej določiti obseg potrebnih virov. Kot pogajalca pa vidim ravnatelja v vlogi
usklajevalca različnih mnenj (želje staršev po različnih storitvah in dejavnostih za učence
na eni strani in možnost izvajanja teh storitev zaradi premajhnega finančnega vložka
lokalne skupnosti ali države, na drugi strani).
»Ocenjeno je bilo, da so etične vrednote najpomembnejše za managerja neprofitne
organizacije, ki se osredotoča predvsem na integriteto, odprtost, zanesljivost, uslužnost in
dobrodelnost… Ker je sodobna organizacija odprta za ustvarjalnost in spodbujanje
odličnosti… je treba uveljaviti koncept kakovosti, kot nov in ustvarjalen način dela tudi v
neprofitnih organizacijah« (Dimovski, 2006, str. 707, 708). Dimovski je opredelil tudi
deset glavnih nalog neprofitnega menedžerja, kot jih prikazuje shema.
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Shema 1: Ključne funkcije menedžmenta neprofitnih organizacij
FUNKCIJE MANAGEMENTA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Funkcija
odločanja

Funkcija
zbiranja
sredstev

Funkcija
poročanja

Funkcija
poslovodenja
financ

Funkcija
planiranja

Funkcija
delegiranja

Funkcija
organiziranja

Funkcija
usklajevanja

Funkcija
motiviranja

Funkcija
nadziranja

Vir: Dimovski, 2006, str. 709
Dimovski (2006, str. 710) vidi funkcije menedžmenta kot sledi v spodnjem pregledu.
Menedžer planira skladno z vizijo razvoja neprofitne organizacije, ob tem, da upošteva
mnenja in predloge zaposlenih. Funkcija organiziranja prikazuje pot od načrtov do
udejanjanja, v tej fazi je treba opredeliti katere kadrovske in materialne vire je treba
usmeriti v dejavnost. Motiviranje je sposobnost menedžerja, da pridobi za delo tiste svoje
zaposlene, za katere ve, da ga bodo uspešno opravili, kar pomeni, da mora v svojih
zaposlenih znati prepoznati njihove želje in potrebe. Stare in Ivanko (2007, str. 86) sta
prepričana, da je vodenje, ki je usmerjeno k ljudem, učinkovitejše od vodenja, ki je
usmerjeno le na delo. Vsak vodja ustvarja pri podrejenih možnost za produktivnejše in
kakovostnejše delo na dva načina, in sicer z osebnim zgledom in z doslednim izvajanjem
petih temeljnih funkcij, ki so: dajanje nalog, nadzor izvajanja nalog, usklajevanje dela,
spodbujanje dela in strokovno presojanje. Nadziranje vključuje izvedbo kontrole ali je
organizacija na ustrezni poti, da doseže zastavljene cilje. Usklajevanje je, še posebej v
večjih organizacijah zelo pomembna funkcija, da ne bi prišlo do neusklajenosti med
posameznimi organizacijskimi ali dislociranimi enotami. Delegiranje je v določeni meri
podobno kot motiviranje, prepoznavanje, kateri od zaposlenih bo določeno vrsto dela
opravil najbolje. Glavni menedžer mora delo prepuščati svojim podrejenim, saj jim na tak
način izkazuje visoko stopnjo zaupanja, hkrati pa je to tudi vrsta motiviranja.
Poslovodenje financ je zelo pomembna funkcija, saj je potrebno zaradi narave
neprofitnosti, s finančnimi resursi upravljati zelo premišljeno, pri odločitvah pa menedžerju
pomagajo razna obdobna finančna poročila in računovodski izkazi. Poročanje se prične na
nižjem nivoju, ki ima dolžnost poročati srednjemu in ta najvišjemu. Menedžer mora
poročati upravi oziroma svetu ali drugemu organu o glavnem dogajanju v organizaciji, o
doseganju ciljev, o načrtih in drugih važnejših zadevah.
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Zbiranje sredstev je ena najpomembnejših funkcij, kajti brez tega organizacija sploh ne bi
mogla funkcionirati. Glavni menedžer je zadolžen za pripravo in izvajanje strategije
pridobivanja finančnih sredstev.
Kot najvišje postavljena, je funkcija odločanja. Odločanje je v bistvu najstarejša funkcija
menedžerja in ima danes nekoliko drugačen pomen kot v preteklosti. Menedžer se namreč
zaveda, da njegova napačna odločitev, lahko pomeni propad organizacije, zato lahko
rečem, da je danes ta funkcija izpeljana veliko bolj previdno, s premislekom in s pomočjo
množice sodobnih orodij, ki so na voljo modernemu menedžerju.

7.3

RAZMEJITEV PEDAGOŠKEGA IN MENEDŽERSKEGA DELA

Verjetno popolna ločitev med pedagoškim in menedžerskim delom ni mogoča, saj se na
več področjih delo prepleta, kljub temu pa menim, da je menedžerskega dela več, zato se
postavlja vprašanje, ali je današnja zakonska ureditev zaposlovanja ravnateljev ustrezna
času, v katerem smo.
V literaturi najdemo več avtorjev, ki utemeljujejo delitev pedagoškega in menedžerskega
dela, nekateri pa delitvi odločno nasprotujejo in skušajo ravnateljevanje prikazati v enotni
vlogi.
Sama sem se ob delitvi ravnateljevih nalog na pedagoške in menedžerske znašla v
precejšnji dilemi. Že ob sami delitvi sem poudarila, da bi nekatere naloge lahko bile pri
pedagoškemu vodji, istočasno pa tudi pri ravnatelju kot direktorju. Menim, da so takšne
naloge zlasti naslednje:
 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
 pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 oblikuje predlog nadstandardnih programov.
Pri naštetih nalogah mora ravnatelj uporabiti svoje pedagoško znanje, kakor tudi svoje
menedžerske sposobnosti. Načrtovanje je v določeni meri organizacijsko opravilo, ki pa
poleg tega zahteva še subtilno zaznavanje dogajanja v okolju, prihodnjih potreb zavoda,
še posebej pomembno pa je dobro poznavanje natalitete, saj je ta za funkcioniranje vrtca
in šole bistvenega pomena.
»Delo ravnatelja slovenske osnovne šole postaja vse bolj vseobsegajoče in nevzdržno v
zmožnosti, da bi kakovostno uresničeval naloge« pravita Selan in Zupančič, (2002, str.
185) in nadaljujeta, da so nujne spremembe v smeri opredeljevanja javnih zavodov, kot
nosilcev izvajanja javnih nalog v splošno dobro družbe. Ali, če povemo preprosto, šola naj
(p)ostane šola in ne podjetje. Avtorja trdita, da je treba na novo opredeliti kompetence
ravnatelja tako na pedagoškem kot menedžerskem področju, predvsem pa mu je treba
dati več avtonomije pri razporejanju financ znotraj zavoda.
ZOFVI velja od 14. 3. 1996 in je bil od tedaj že večkrat dopolnjen in spremenjen, vendar
sta samo dve noveli posegli v 49. člen, ki opredeljuje naloge ravnatelja. Prvič je bilo to
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leta 2001, ko je bila dodana nova 17. alineja, ki se glasi »zagotavlja izvrševanje odločb
državnih organov« in drugič leta 2008, ko je bila dodana nova 22. alineja »je odgovoren
za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o
samo-evalvaciji šole oziroma vrtca«.
Naloge ravnatelja so precej ohlapno določene, glede na to, da ima pri svojem delu
relativno malo maneverskega prostora, da se mora stalno otepati s pomanjkanjem
finančnih sredstev in da je za svoje delo odgovoren svetu zavoda, učencem, staršem,
lokalni skupnosti in državi.
Raziskave,49 ki so bile v Sloveniji opravljene v zadnjem desetletju in se navezujejo na
delitev ravnateljevega dela na pedagoške in menedžerske naloge kažejo, da se obseg
menedžerskih nalog stalno veča. Karmen Arko v svojem magistrskem delu iz leta 1998
ugotavlja, da ravnatelj opravlja dobrih 49% nalog s področja pedagoškega vodenja,
skoraj 51% pa menedžerskih nalog. V naslednjih letih se razmerje še povečuje, saj
Špeharjeva leta 2002 trdi, da ravnatelji opravljajo kar 86% nalog s področja
menedžmenta, le še 14% pa pedagoškega. Budnarjeva in Fošnarič v svoji raziskavi 2001
navajata, da več kot 57% ravnateljev pove, da večji del svojega časa namenjajo
menedžerskim nalogam, dobrih 26% ravnateljev nameni približno enako časa obema
vrstama nalog in le približno 16% ravnateljev namenja pedagoškemu delu več časa kot
menedžerskemu. Todičeva (2005) nalog pedagoške in menedžerske vrste ne deli na
odstotke, je pa iz intervjujev z ravnatelji moč povzeti, da jim več oziroma večino časa
poberejo menedžerske naloge.
Sama bom izsledke svoje raziskave, ki se nekoliko dotika tudi omenjene razdelitve dela na
pedagoške in menedžerske naloge, predstavila v naslednjem poglavju in videli bomo, če
se trend naraščanja menedžerskih nalog potrjuje.

49

Nekatere od teh omenjata avtorja Selan in Zupančič v članku Čigav človek je ravnatelj, (2002)
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8 REZULTATI RAZISKAVE
Raziskava z naslovom Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in delo
ravnatelja, je bila zasnovana v obliki ankete. Anketa ni bila enotna za vse javne
uslužbence, temveč sem sestavila tri vprašalnike: prvi je bil namenjen strokovnim
delavcem, drugi vsem javnim uslužbencem, tretji pa izključno ravnateljem. Vsi trije
vprašalniki se nahajajo v prilogi. Vprašanja so se nanašala predvsem na napredovanje in
delo ravnatelja, in sicer tako glede napredovanja v plačne razrede, kot v nazive.
Vprašanja so bila pretežno zaprtega tipa, razen v anketi za ravnatelje, kjer so bila
vprašanja zastavljena vsebinsko.
Raziskava je bila izvedena na Osnovni šoli Cerkno, Osnovni šoli Spodnja Idrija in na
Glasbeni šoli Idrija. Vzorec je zajemal 144 javnih uslužbencev, kar vključuje tako
strokovne kot administrativne in tehnične uslužbence. Izpolnjenih anket je bilo vrnjenih
39, kar predstavlja 27% delež. Strokovnih delavcev je bilo v raziskavo vključenih 105,
izpolnjenih anket je bilo 32, kar predstavlja približno 30,5% udeležbe. Med strokovne
delavce nisem vključila ravnateljev, saj je bila njim namenjena posebna anketa. Vsi trije
ravnatelji omenjenih šol, so se prijazno odzvali vabilu in izpolnili anketne vprašalnike, kar
pomeni, da je bila ta anketa izpolnjena v celoti.
Anketa je bila izvedena v elektronski in papirnati obliki. Na Osnovni šoli Cerkno, kjer sem
tudi sama zaposlena, so mi prijazno omogočili gostovanje na šolskem strežniku, kjer je
bila anketa objavljena. Zaposleni so v svoj elektronski predal prejeli sporočilo, kjer sem se
jim predstavila in jih prosila, naj preko povezave dostopijo do spletnega mesta, kjer bodo
izpolnili anketni vprašalnik. Na svoj elektronski naslov sem nato prejela sporočilo z
odgovori, kar je zagotavljalo popolno anonimnost, saj ni bilo možno ugotoviti od kje je
anketa prispela.
Za uslužbence, ki računalnika niso vešči oziroma nimajo elektronskega naslova, sem
zagotovila zadostno število anketnih lističev, takšnih je bilo od 144 le 17, izmed strokovnih
delavcev pa od 105 le štirje, kar posredno kaže relativno dobro računalniško pismenost.
Vsi trije ravnatelji so anketo izpolnili preko spleta. Javni uslužbenci so imeli na voljo dva
tedna za izpolnjevanje ankete, vendar sem preko 80% odgovorov prejela že v prvem
tednu, tudi vsi trije ravnatelji so anketo izpolnili že prvi dan.
Podatki so bili obdelani in izračuni opravljeni s programom Microsoft Excel.
Vseh, v anketi postavljenih vprašanj, ne bom komentirala, saj za predmet naloge niso
relevantni.
Menim, da so se javni uslužbenci v velikem številu odzvali na anketo, k čemur je zagotovo
pripomogel osebni kontakt, saj sem se na šolah oglasila osebno in prosila ravnatelje, naj
pozovejo svoje zaposlene, da se v čim večjem številu lotijo izpolnjevanja ankete. V
literaturi sem zasledila, da je odziv na anketne raziskave lahko tudi veliko manjši,
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povprečna udeležba pa se giblje od 15 do 20%. V nadaljevanju si bomo ogledali rezultate
ankete in na podlagi njenih rezultatov in analize pravnih virov iz prejšnjih poglavij bom
potrdila ali zavrnila hipoteze, ki so bile postavljene v uvodu.

8.1

PREVERITEV HIPOTEZ

Prva hipoteza se glasi: »Pravna ureditev napredovanja zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v naziv ustrezno spodbuja strokovne delavce k stalnemu strokovnemu
izpopolnjevanju.«
Hipotezo je mogoče potrditi.
Osnovni element napredovanja v naziv je izobraževanje. Analiza pravnih virov je pokazala,
da mora strokovni delavec za napredovanje v naziv uspešno končati programe
strokovnega spopolnjevanja, pridobiti dodatna funkcionalna znanja in opraviti različna
dodatna strokovna dela. Tudi raziskava Ministrstva za šolstvo in šport je pokazala, da se
slovenski učitelji v veliki večini udeležujejo dodatnega izobraževanja. Moja raziskava to
potrjuje, saj vsi anketiranci, razen enega, ki se ni opredelil, opravljajo dela, na podlagi
katerega pridobijo točke za napredovanje v naziv. V raziskavi je bilo vključenih 90,6%
žensk in 9,4% moških, s povprečno delovno dobo 17 let v vzgoji in izobraževanju.
Anketirani strokovni delavci so razen 3,1% že dosegli strokovni naziv, in sicer 53,1% jih je
mentorjev, 40,7% svetovalcev in 3,1% svetnikov. Podatki so prikazani tudi na grafu.
Graf 1: Doseženi strokovni nazivi anketiranih

Doseženi strokovni nazivi anketiranih

Brez naziva
Mentor
Svetovalec
Svetnik

Vir: lastna raziskava
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Strokovni delavci bi si v svoji karieri želeli doseči nazive, in sicer 6,3% bi želelo biti
mentor, 37,5% svetovalec, 56,2% pa svetnik. Tudi ti podatki so prikazani na grafu.
Graf 2: Želeni strokovni nazivi anketiranih

Želeni strokovni nazivi anketiranih

Mentor
Svetovalec
Svetnik

Vir: lastna raziskava
Sklop naslednjih vprašanj se je nanašal na ustreznost ureditve napredovanja v nazive.
Prvo vprašanje se je nanašalo na možnost obnavljanja nazivov v vzgoji in izobraževanju.
To možnost so nekateri avtorji z obravnavnega področja v preteklosti že izpostavljali, saj
naj bi na tak način strokovne delavce silili k vseživljenskemu učenju, le ti bi se namreč
morali izobraževati tudi potem, ko že dosežejo najvišji naziv. 40,6% udeležencev meni, da
bi bilo nazive treba obnavljati, 59,4% pa temu nasprotuje. Tak rezultat kaže zanimiv
paradoks. Vseživljenjsko učenje bo, kot zatrjujejo strokovnjaki, nepogrešljiva prvina
profesionalne kariere v življenju učitelja. Nasprotovanje možnosti obnove nazivov pa kaže,
da se strokovni delavci ne želijo več intenzivno izobraževati, ko dosežejo končni naziv. Na
najrelevantnejše vprašanje, ali Pravilnik v zadostni meri spodbuja k strokovnemu
spopolnjevanju, pa se je z da opredelilo 53,1% in proti 46,9% vprašanih. Da so pogoji za
napredovanje v naziv preveč zahtevni misli 53,1% anketiranih, 46,9% pa, da temu ni
tako.
Podatki so za lažjo predstavljivost prikazani v dejanskih vrednostih v grafu.
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Graf 3: Ustreznost napredovanja v naziv
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Strokovne delavce sem vprašala tudi, koliko dni na leto porabijo za strokovno
spopolnjevanje, oziroma za dodatna funkcionalna znanja in koliko dni na leto jim vzame
dodatno strokovno delo, ki je vrednoteno v razponu od ene do desetih točk? Za strokovno
spopolnjevanje oziroma dodatna funkcionalna znanja porabijo anketirani strokovni delavci
v poprečju 9 dni na leto, v razponu od 2 do 30 dni. Dodatno strokovno delo pa jim
poprečno vzame 13 dni na leto v razponu od 3 do 30 dni.
Verjetno k temu pripomore tudi ravnateljeva spodbuda, kajti 84,4% jih je trdilo, da jih
ravnatelj spodbuja k izobraževanju in izpopolnjevanju. 62,5% odstotkov jih je mnenja, da
so oblike stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih izbere in ovrednoti Programski svet
za strokovno spopolnjevanje, ustrezne; 37,5%, pa da so neustrezne.
Druga hipoteza se glasi: »Nova ureditev napredovanja v plačne razrede je za javne
uslužbence v vzgoji in izobraževanju primernejša, saj jim, ob predpostavki, da delajo
dobro, tudi nudi več kot pretekla ureditev.«
To hipotezo je mogoče potrditi.
Ob analizi zakonodaje je bilo ugotovljeno, da v sedanjem pravnem redu javni uslužbenci
lahko napredujejo za deset plačnih razredov, če ne morejo napredovati v naziv, strokovni
delavci pa znotraj naziva lahko za pet plačnih razredov. V prej veljavni ureditvi so namreč
lahko »nestrokovni« delavci napredovali samo za pet plačnih razredov in ko so jih dosegli,
napredovanje ni bilo več mogoče.
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Hipotezo potrjujem tudi z izsledki svoje analize.
V raziskavi je sodelovalo 94,9% žensk, kar ne preseneča, saj je v vzgoji in izobraževanju
zaposlenih več žensk kot moških. Sodelujoči imajo v povprečju 15,1 let delovne dobe.
Kar 51,4% jih je menilo, da je Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v plačilne razrede, ki je veljal do leta 2008, omogočal tako rekoč
»avtomatično« napredovanje v plačilne razrede, čemur pritrjuje tudi dejstvo, da je kar
46,2% vprašanih napredovalo za dva plačilna razreda naenkrat.
54% vprašanih meni, da je današnja ureditev napredovanja bolj pravična, preseneča pa
odgovor na vprašanje, če današnja ureditev nudi boljše rešitve kot prejšnja, saj je
pritrdilno odgovorilo 47,4%, kar je nekoliko v nasprotju s prejšnjim vprašanjem. Prav tako
le 41% anketiranih meni, da sedanji sistem bolj spodbuja k boljšemu delu, kar 59% pa jih
meni, da ne. Več kot polovica anketiranih je torej ocenila novo ureditev za pravičnejšo kot
prejšnjo, istočasno pa so prepričani, da ta ureditev ne nudi boljših rešitev kot prejšnja in
da tudi ne spodbuja zaposlenih k boljšemu delu.
Podatki so prikazani tudi v grafu v dejanskih vrednostih.
Graf 4: Ustreznost ureditve napredovanja v plačne razrede
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Vprašani v večji meri tudi niso zadovoljni z novim načinom ocenjevanja. Uredba o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, kot je bilo že povedano, prinaša
obvezno ocenjevanje vseh zaposlenih do 15. marca tekočega leta, seštevek letnih ocen pa
je tisti element, ki omogoča napredovanje v plačne razrede. V anketi je 60,5% javnih
uslužbencev odgovorilo, da niso zadovoljni z novim načinom ocenjevanja.
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Ocenjevanje delovne uspešnosti je v pristojnosti odgovorne osebe, kar praviloma pomeni,
da v vzgojno izobraževalnih institucijah to delo opravi ravnatelj. Zaposleni so bili vprašani,
če je po njihovem mnenju takšna ocena lahko objektivna, ob dejstvu, da so ravnatelji zelo
obremenjeni z delom in zlasti v velikih zavodih nimajo vsakdanjega stika z vsemi
zaposlenimi. Večina, in sicer kar 76,3% meni, da ocena delovne uspešnosti ni realna, le
23,7% pa jih meni, da je realna. Tak odgovor nam pove, da vlada visoka stopnja
nezaupanja v ravnateljevo objektivno presojo glede dela svojih zaposlenih. O vzrokih za
nezaupanje je težko govoriti, saj to ni bil predmet raziskave.
V nadaljevanju so bili anketirani seznanjeni z elementi, na podlagi katerih temelji njihova
ocena delovne uspešnosti in vprašani, ali menijo, da bodo lahko dosegli najvišji plačni
razred, ki je predviden za njihovo delovno mesto, seveda ob predpostavki, da bodo dobro
delali. Relativno velik delež javnih uslužbencev je odgovorilo pritrdilno, in sicer 63,2%, kar
pomeni, da se bodo za dobro oceno delovne uspešnosti potrudili delati dobro, čeprav, kot
smo ugotovili v prejšnjem delu, v večini menijo, da ocena ni objektivna.
Naprošeni so bili tudi naj z oceno50 od 1 do 5 navedejo, katere elemente delovne
uspešnosti bodo lažje in katere težje dosegli.
Tabela 4: Poprečna ocena elementov delovne uspešnosti
Element delovne uspešnosti

Poprečje ocen
(razpon od 1 do 5)

Kriteriji po elementu rezultatov dela (strokovnost, obseg dela, pravočasnost)
Kriteriji po elementu samostojnost, ustvarjalnost, natančnost

4,0
4,2

Kriteriji zanesljivosti (izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti, točen prenos informacij)

4,2

Kriterij kvalitete sodelovanja (medsebojno sodelovanje in skupinsko delo, odnos do sodelavcev,
prenos znanja in mentorstva) ter organizacije dela (organizirano in načrtno izkoriščanje delovnega
časa, prilagoditev nepredvidenim situacijam)

4,1

Druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (interdisciplinarnost, odnos do uporabnikov,
komuniciranje)

4,1

Vir: lastna raziskava
Kot je razvidno iz tabele, se je poprečje ocen pri posameznih elementih gibalo od 4 do
4,2. Relativno visoke poprečne ocene dajo vedeti, da javni uslužbenci menijo, da bodo v
večjem delu dosegli zahtevane elemente delovne uspešnosti.
Uslužbenci so v 68% seznanjeni z možnostjo, da lahko, če z oceno delovne uspešnosti
niso zadovoljni, podajo zahtevo za preizkus ocene pred komisijo in se postopka tudi
udeležijo, 32% anketiranih pa tega ni vedelo, kar je presenetljivo, saj se je ocenjevanje
po novem sistemu pred izvedbo ankete že izvajalo.
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Pomen ocen je naslednji: 1-sploh ne bom dosegel-a; 2-bom težko dosegel-a; 3-bom deloma
dosegel-a, 4-bom v večjem delu dosegel-a; 5-bom brez težav dosegel-a
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Velika večina vprašanih javnih uslužbencev se bo tudi v prihodnosti dodatno izobraževalo
in izpopolnjevalo, čeprav izkazana dodatna znanja niso več pogoj za napredovanje, tako
jih namreč trdi kar 90%.
Tretja hipoteza se glasi: »Za opravljanje del ravnatelja zakon poudarja pogoje, ki so
potrebni za opravljanje strokovnih pedagoških del, manj pa tiste, ki so potrebni za
opravljanje del poslovodne osebe, čeprav je tovrstnih del več.«
Hipotezo je mogoče potrditi.
Javno šolo ali vrtec vodi praviloma ravnatelj, le pod posebnimi pogoji, kot smo videli pri
pregledu zakonov in podzakonskih predpisov, lahko direktor. Ravnatelj pa je strokovni
delavec, torej učitelj, vzgojitelj ali svetovalni delavec.
ZOFVI za funkcijo ravnatelja določa izobrazbene pogoje, delovne izkušnje, strokovni naziv
ter ravnateljski izpit. Če povzamemo, ugotovimo da je funkcija ravnatelja zamišljena v prvi
vrsti kot funkcija pedagoškega vodje in bolj obrobno kot funkcija menedžerja. V poglavju,
kjer sem poskušala ločiti omenjeni funkciji, sem nanizala številne raziskave, ki potrjujejo,
da je v sedanjem času menedžerskih nalog več. Tak zaključek lahko podam tudi iz
izsledkov svoje raziskave. Dva ravnatelja sta ocenila razmerje med pedagoškimi in
menedžerskimi nalogami zelo podobno, in sicer, da je menedžerskih nalog 66,6 oziroma
70%, pedagoških pa 33,3 oziroma 30%. Tretji ravnatelj je navedel, da je obojih nalog
enako, torej 50%. Na vprašanje, kako se spopadajo z menedžerskimi nalogami, je
najizčrpneje odgovoril ravnatelj, ki se sproti uči in veliko sprašuje resorno ministrstvo,
izkušene ravnatelje in pravnike; ostala dva se spopadata sproti, oziroma »brez milosti«.
Vsi trije ravnatelji so po spolu moški in imajo poprečno 17,7 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju. Imajo VII. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, pedagoške smeri in pred
nastopom funkcije so bili pomočniki ravnatelja, oziroma učitelji. Kot najpomembnejše
naloge pedagoškega vodje so našteli: načrtovati, usmerjati in spremljati pedagoški
proces; znanje, vztrajnost in načelnost ter motivacija in osmišljanje pedagoškega procesa
zaposlenih. Ravnatelji so bili vprašani tudi, če menijo, da je zakonska ureditev
izobrazbenih pogojev ustrezna, ali naj bi ravnatelj poleg pedagoških posedoval še pravna,
ekonomska, organizacijska in druga znanja. Dva ocenjujeta, da je ureditev ustrezna, eden
izmed njiju je utemeljil, da bi pravna in ostala znanja moral ravnatelj pridobiti v šoli za
ravnatelje, poglavitno delo ravnatelja pa bi moralo biti pedagoško delo in zato ravnatelj
mora biti pedagoški delavec. Tretji ravnatelj se s sedanjo zakonsko ureditvijo ne strinja.
Eden od treh ravnateljev občasno potrebuje pomoč zunanjih institucij.
V nadaljevanju prikazujem še nekatere zanimive rezultate analize, ki se nanašajo na
ravnateljevo delo.
Poseben sklop vprašanj se je nanašal na hospitacije. Te so pri dveh ravnateljih
napovedane, pri enem ne. Glede pogostosti hospitacij so bili odgovori dokaj podobni. Dva
sta navedla, da jih izvajata redno oziroma večkrat letno, nekoliko podrobnejši pa je bil
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ravnatelj, ki jih pri pripravnikih izvaja petkrat, pri učiteljih začetnikih trikrat, pri ostalih pa
enkrat letno. Pri tem gre bolj za spremljanje pouka, vsaj pri izkušenejših učiteljih, dva
ravnatelja pa spremljata pouk in učiteljevo delo. Poleg tega imata dva ravnatelja nad
strokovnimi delavci še »toliko osebnega nadzora, kot je potrebno«, tretji pa je menil, da
ga ima premalo, saj tega praktično ni, razen osebnih pogovorov z učenci in starši.
Sledila so vprašanja o kvaliteti šole. Odgovori so zanimivi in jih navajam v celoti. Prvi
odgovor: »Kvaliteto šole se po mojem mnenju zelo težko "meri", saj se predvsem vzgojni
moment šole lahko pokaže šele na daljši rok. Prav tako se učni proces zelo težko meri z
NPZ51-ji ali drugačnimi oblikami testov. Veliko je zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na VI
proces, na katerega šole nimamo vpliva. Kvalitetna šola mora dati dovolj znanja, da imajo
učenci dovolj predznanja, da uspešno nadaljujejo šolanje (svojim sposobnostim
primerno), po drugi strani pa naj bi kvalitetna šola otrokom privzgojila splošno veljavne
norme, ki so verjetno pomembnejše od naučenega znanja.« Drugi odgovor: »Prijazna, a
urejena.« Tretji odgovor: »Motivirani in poslanstvu predani učitelji, ki skupaj z vodstvom
šole uresničujejo pedagoško poslanstvo - posredovanje znanja in vrednot mladim.« Na
višjo raven kvalitete prvi ravnatelj vpliva z vključevanjem vsebin za razvijanje splošno
veljavnih norm, kar se tiče samega pouka, pa lahko posreduje le ob pritožbi. Drugi
ravnatelj aktivno spremlja vse procese in se vključi, kjer je potrebno, tretji pa z jasno
postavljenimi cilji, za kar se je vredno boriti v šoli.
Ob relativno velikem obsegu del in nalog ravnatelja, ki jih mora opravljati, je bilo
postavljeno vprašanje, če poverjajo posamezne naloge svojim podrejenim in v kolikšnem
obsegu ter kako spremljajo delo administrativno tehničnih delavcev. Pri delegiranju nalog
se dva anketirana ravnatelja ravnata glede na tekoče potrebe, eden pa poverja naloge
samo, če niso planirane v Letnem delovnem načrtu oziroma jih ni zaslediti v aktu o
sistemizaciji. Spremljanje dela administrativno tehničnih delavcev je v enem primeru
naloga pomočnice ravnatelja, drugi sistematično spremlja njihovo delo, tretji pa jih
spodbuja k dodatnemu izobraževanju.
Zadnji pomembnejši sklop vprašanj se je nanašal ocenjevanja delovne uspešnosti. Cilj je
bil izvedeti, kako ocenjujejo izvedbo le tega in ali je po njihovem mnenju ocena realna in
objektivna. Dvema ravnateljema ocenjevanje ni delalo težav, saj ga ocenjujeta kot dobro
in skladno z zakonodajo, za tretjega ravnatelja pa je takšno ocenjevanje subjektivno,
poleg tega pa vzame več časa in se ne opira na konkretno delo. Taisti ravnatelj je tudi
menil, da takšno ocenjevanje ni realno, ostala dva trdita nasprotno.
Skupno je bilo v anketi postavljenih 24 vprašanj, vendar za interpretacijo vseh ni prostora,
poleg tega ne vplivajo bistveno na postavljene hipoteze.
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Nacionalno preverjanje znanja.
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8.2

PRISPEVEK REZULTATOV K STROKI IN NJIHOVA UPORABNOST

Menim, da je glavni prispevek k stroki v moji nalogi, da je pokazala na slabosti sedanje
ureditve treh obravnavanih področij.
Glede napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju sem mnenja, da
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive sicer v zadostni
meri spodbuja strokovne delavce k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju, kar je
pokazala raziskava in s čimer potrjujem svojo hipotezo, vendar pa je večinsko odklonilen
odnos do možnosti obnavljanja posameznih strokovnih nazivov pokazal, da se vsi
strokovni delavci ne želijo stalno strokovno izobraževati. To je v nasprotju s sodobnimi
teorijami o vseživljenjskem učenju, zato bi bilo potrebno omenjeni pravilnik dopolniti v
smislu obnavljanja nazivov, obenem pa tudi posodobiti vsebine, katere imajo na voljo
strokovni delavci.
Napredovanje javnih uslužbence v plačne razrede se je po novi ureditvi iz leta 2008
pokazalo za ustreznejše kot po prejšnji ureditvi. Čudi pa dejstvo, da je edino merilo za
napredovanje v višji plačni razred dobro delo javnega uslužbenca in se izobraževanja vsaj
v manjšem delu ne upoštevajo k oceni javnega uslužbenca. Navedla sem tudi dvome
glede objektivnosti ocenjevanja nadrejenih, ki je v velikih organizacijah lahko nerealno,
predvsem zaradi nekontinuiranih stikov med uslužbencem in vodjo. Tudi uredbo o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede bi bilo, sodeč po opravljani raziskavi,
potrebno dopolniti. Način ocenjevanja bi bilo treba spremeniti v smislu večje objektivnosti
in del ocene ovrednotiti s preteklim izobraževanjem ter izpopolnjevanjem.
Trenutno stanje na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem kar se tiče zaposlovanja
ravnateljev, ni dobro urejeno, zato bi bile potrebne spremembe zakonodaje. ZOFVI bi po
mojem mnenju moral uvesti dve ključni funkciji za uspešno vodenje vzgojnoizobraževalnih
zavodov. Za opravljanje menedžerskih nalog bi postavili direktorja, pedagoško vodenje pa
bi prepustili ravnatelju. Na takšen način bi prišli do boljšega izkoristka znanja, saj bi
vsakdo opravljal dela, za katera je strokovno usposobljen. Logična posledica pa bi bila
boljše materialno poslovanje in kvalitetnejša šola.
Prispevek moje raziskave in naloge vidim v tem, da je pokazala realno oceno javnih
uslužbencev glede napredovanja, ki bi je v drugačnih okoliščinah verjetno ne mogla
pridobiti. Nakazane so rešitve, ki bi lahko v prihodnosti razrešila dileme, katere smo
ugotovili pri analizi raziskave, seveda pa preproste in enoznačne rešitve ni moč najti.
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9 ZAKLJUČEK
V začetnih poglavjih sem opredelila različne teoretične pojme o upravljanju, javni upravi,
javnem sektorju, delovnih procesih, ki so relevantni in se ukvarjala s pravno ureditvijo
javne uprave. Ob tem sem uporabila pravne vire in si pomagala z deli številnih avtorjev.
Prišla sem do spoznanja, da je teoretičnih opredelitev ogromno, saj ima skorajda vsak
avtor lasten doprinos k obravnavani tematiki. Kljub temu sem skušala tudi s svojimi
lastnimi stališči definirati nekaj najosnovnejših pojmov.
Javni uslužbenci so osnovni elementi javne uprave, oziroma javnega sektorja. Preučila
sem tri pomembnejše zakone, ki urejajo status zaposlenih v javnem sektorju, ustavno
ureditev ter evropske predpise. EU nima zakonodaje, ki bi državam članicam določala,
kakšna naj bo njihova ureditev, ima pa zbirko posebnih standardov, ki tvorijo evropski
upravni prostor in katerim se morajo pokoravati nove pristopnice in se jim je v postopku
približevanja morala tudi Slovenija. V tistem času so bili sprejeti pomembni zakoni, ki
urejajo delovanje javnega sektorja. To je v prvi vrsti ZJU, v katerem najdemo splošne
opredelitve, še posebej pomembna pa so skupna načela javnih uslužbencev. To je zbir
pravil, po katerih se morajo ravnati vsi javni uslužbenci. V drugem posebnem delu zakona
pa so členi, ki se nanašajo na uradnike, torej zaposlene v državni upravi in upravah
lokalnih skupnosti. Ta del ureja njihovo zaposlovanje, sistemizacijo, kadrovski načrt ter
položaje in nazive. Cilj tega zakona je bil posebna ureditev javnega sektorja, saj ima ta v
primerjavi z zasebnim svoje specifičnosti. Vse, kar ni urejeno v tem specialnem predpisu,
se ureja po splošnem, torej ZDR. Tudi ta je bil sprejet v slovenski pravni red v istem
obdobju, uporablja pa se tudi za del javnega sektorja, za zaposlene v javnih zavodih,
agencijah in skladih pa tudi za javne uslužbence na strokovno tehničnih delovnih mestih v
državnih organih ter organih lokalnih skupnosti. Sam postopek zaposlovanja med tema
dvema predpisoma se razlikuje, saj je glavni namen javnega natečaja po ZJU, ki se
razlikuje od objave prostega delovnega mesta po ZDR v tem, da naj bi se za uradniška
delovna mesta pridobili najkakovostnejši kadri in javni natečaj je tisto sito, skozi katero
pridejo samo najboljši.
Tretji zakon je ZSPJS, ki ureja plače v javnem sektorju na način, da uslužbenci na enakih
delovnih mestih dobijo enako plačo. Predpis dolgo sploh ni mogel zaživeti, za celoten javni
sektor pa je začel veljati 1. avgusta 2008. Določa sestavine plače, delovno uspešnost in
druge pomembne vidike plačnega sistema. Kljub številnim popravkom, zaenkrat zakon
združuje vse javne uslužbence, čeprav obstaja možnost, da se bo storitveni del izločil iz
tega sistema.
Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, kar je bilo osrednje jedro te naloge, so prav tako javni
uslužbenci. Delovanje tega dela javnega sektorja ureja ZOFVI. Javni uslužbenci v vzgoji in
izobraževanju se zaposlujejo po ZDR, poleg tega pa morajo izpolnjevati še nekatere
pogoje, ki jih postavlja ZOFVI, in sicer nekaznovanost, za strokovne delavce pa je
postavljena zahteva, da imajo opravljen strokovni izpit. ZOFVI skupaj s podzakonskimi
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predpisi ureja delovanje vrtcev, šol, dijaških domov, glasbenih šol in še nekaterih drugih
institucij.
Napredovanje v nazive je za razliko od napredovanja v plačne razrede že dalj časa
uveljavljeno. Več kot polovica anketirancev raziskave je prepričana, da pravilnik v zadostni
meri spodbuja k napredovanju. Ureditev bi torej lahko ocenili kot dokaj ustrezno, čeprav o
samih vzgibih, ki spodbujajo strokovne delavce k spopolnjevanju, ne vemo dovolj. Na eni
strani je želja po novem, svežem znanju in stalnem izpopolnjevanju, na drugi pa
materialna korist, ki jo napredovanje prinese. Razlika med najnižjim plačnim razredom, ki
je predviden za učitelja brez naziva in najvišjim za učitelja svetnika, znaša kar 13 plačnih
razredov in ni zanemarljiva. Tudi vsebine, ki so jim na voljo za strokovno spopolnjevanje
več kot tretjini vprašanih ne ustrezajo, poleg tega pa jih več kot polovica meni, da so
pogoji preveč zahtevni. Velika razlika se je pokazala tudi pri številu dni, ki jih strokovni
delavci na leto porabijo za izobraževanje in spopolnjevanje, dokaj veliko jih je mnenja, naj
bi se nazivi obnavljali. Precejšen odstotek je menil, da vsebine, ki jih izbere in ovrednoti
Programski svet, niso v celoti ustrezne. To je dobrodošla povratna informacija snovalcem
programov.
Podrobneje sem se posvetila napredovanju v plačne razrede. Ureditev je dokaj sveža in
želela sem ugotoviti, kako jo ocenjujejo javni uslužbenci. Bistveno za napredovanje po
novem, sedaj veljavnem sistemu, je kvalitetno opravljeno delo. Pri primerjavi starega in
sedanjega sistema sem ugotovila, da je sedanja ureditev pravičnejša predvsem do
administrativnih in tehničnih uslužbencev, saj jim omogoča napredovanje za deset plačnih
razredov, prej pa so lahko napredovali za največ pet plačnih razredov. Tudi v raziskavi so
jo javni uslužbenci ocenili kot pravičnejšo, vendar pa ne nudi boljših rešitev kot prejšnja
ureditev. Ker so se javni uslužbenci v večini opredelili, da ocenjevanje delovne uspešnosti
ni realno oziroma objektivno, lahko domnevam, da se njihovo mnenje nanaša na to
tematiko. Delo uslužbenca ocenjuje njegov nadrejeni, ki ima na svojega podrejenega
lahko neobjektiven pogled in z njim premalo neposrednega stika. Tudi iz neformalnih
pogovorov z javnimi uslužbenci sem dobila vtis, da se s takšnim načinom ocenjevanja ne
strinjajo. Menili so, da je lahko preveč subjektivno, da v takem primeru lahko pridejo na
plan »stari spori«, ki se odražajo v slabši oceni. Več javnih uslužbencev je bilo mnenja, da
bi se dodatno izobraževanje moralo upoštevati pri pogojih za napredovanje. Pokazalo se
je tudi, da zaposleni nameravajo delati tako dobro, da bodo v večjem delu dosegli
predpisane elemente delovne uspešnosti. Sistem ocenjevanja delovne uspešnosti bi bilo
torej treba nekoliko spremeniti, objektivizirati.
Ravnatelja, kot je bilo že povedano, v našem pravnem redu poznamo v dveh vlogah. Po
predvidevanjih je ravnatelj, sodeč po obsegu dela, bolj menedžer kot pedagoški vodja.
Šola tako postaja, vsaj kar se upravljanja tiče, bolj podobna podjetju. Ravnatelj pa razen
vsebin, ki jih predavajo v šoli za ravnatelje, znanj, ki bi mu pomagala pri menedžeriranju,
praviloma nima. Iz neformalnih stikov z zaposlenimi iz drugih izobraževalnih institucij je
moč sklepati, da se vse več ravnateljev odloča za različne podiplomske programe, s
katerimi si skušajo pridobiti znanja, ki jih pri svojem delu pogrešajo.
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Vsesplošno mnenje je, da so ravnatelji preveč obremenjeni z delom in da bi morali
določene naloge zaupati svojim podrejenim. V določeni meri to tudi naredijo, vendar
narava nekaterih nalog ni takšna, da bi jih bilo preprosto zaupati sodelavcem.
Tudi reševanje pedagoških nalog zahteva določeno znanje in sposobnosti. Pedagoškega
vodenja, vsaj v teoretičnem okviru, se mora ravnatelj naučiti že med študijem na fakulteti.
Predmetov s področja pedagogike, pa je bilo v preteklosti v naših študijskih programih
zelo malo.
Raziskava o delu ravnateljev je, čeprav je bil vzorec majhen, pokazala, da je
menedžerskih del zagotovo več kot pedagoških, k čemur največ pripomore to, da je vsako
leto več predpisov, ki jih morajo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
izpolnjevati. Vsekakor je danes ravnatelj v prvi vrsti menedžer in šele potem pedagoški
vodja. Ali ravnatelj kot pedagoško izobražen uslužbenec ustreza temu profilu je temeljno
vprašanje, ki si ga zastavljamo. Sama sem prepričana, da bi bilo treba ZOFVI temeljito
posodobiti. Na čelo javnih vzgojno izobraževalnih oziroma vzgojno varstvenih zavodov bi
bilo potrebno postaviti direktorja. Ta bi opravljal vse menedžerske naloge. Delovno mesto
pomočnika bi ukinili, njegovo delo in pedagoško vodenje ravnatelja pa bi združili na
delovnem mestu ravnatelja. Direktor bi se veliko uspešneje spopadal s financami,
organizacijo, ekonomskimi vprašanji, naraščajočo globalizacijo, administrativnimi vprašanji
in drugimi zahtevami. Spomnimo se, kako slabo so poslovali zdravstveni domovi, dokler so
bili njihovi direktorji zdravniki, danes pa je v številnih primerih bistveno drugače. Zavedam
se, da pedagoških in menedžerskih nalog ni preprosto razdeliti, vendar bi se jih večinama
dalo. Današnji ravnatelj, ki je po osnovni profesiji učitelj, se namreč pogosto znajde pred
zagato, ki ji ni kos. Predenj se postavljajo nerazumljiva finančna vprašanja, množica
predpisov, ki jim mora slediti, istočasno pa mora skrbeti za kvaliteto na šoli, polagati
račune staršem, lokalni skupnosti in drugim. K razrešitvi situacije pa prav nič ne
pripomore resorno ministrstvo. Dobrodošla bi bila razbremenitev šol na način, da bi
pripravili predloge obveznih internih aktov, ki jih vsak VIZ zavod mora imeti. Ker
ministrstvo takih rešitev v svoji dosedanji praksi večinoma ni nudilo, se mora vsak zavod
znajti po svoje. Vzgojnoizobraževalne institucije nimajo zaposlenih strokovnjakov z
zadostnim pravnim znanjem, da bi mogli v celoti nuditi odgovor ravnatelju na vsa pravna
vprašanja. Poveritev takšnih del zunanjim institucijam je rešitev, ki se je zavodi pogosto
poslužujejo, vendar potegne za seboj finančno posledico.
Ali je podiplomski študij odgovor na vse obsežnejše delo ravnateljev in ob tem mislim na
obe »skupini« nalog tako pedagoške kot menedžerske? Danes, v obdobju vseživljenjskega
učenja, ko številne babice obiskujejo razne izobraževalne programe, moramo pridobivanju
znanja vsekakor dati veliko težo. Smo pa kljub vsem pridobljenim informacijam, še vedno
samo ljudje. Torej zmotljivi in pogosto preobremenjeni.
Navkljub vedno večjemu številu zadolžitev, ki jih zaposleni v vzgoji in izobraževanju
doživljamo skoraj vsakodnevno, tako strokovni, kot ostali javni uslužbenci, je šola tista
institucija, ki mora obstajati in delovati zaradi otrok.
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Prvenstveno poslanstvo vzgoje in izobraževanja se vendarle skriva v njuni vsebini in ciljih.
Če bi podrobno pregledali predmetnike skupaj z učnimi ter vzgojnimi načrti različnih šol, bi
gotovo naleteli na praktično neprimerljive sisteme ciljev in normativov, katere pa vendarle
ne bi bilo težko ovrednotiti, oziroma jih poenotiti v sklope globalnih vrednot (sožitje,
svoboda, strpnost …).
Menim, da je z razvojem znanosti in tehničnih možnosti izmenjave informacij ter potovanj
dozorel tudi čas, ki pred šolske sisteme postavlja veliko odgovornost izboljšanja sveta, na
katerem živimo, tako biološkem in tehničnem, kot v humanem in etičnem pogledu.
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Priloga 1: Organigram Vlade RS
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Priloga 2: Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(obrazec za predlog napredovanje, kadar predlog vlaga ravnatelj)
________________________________________
________________________________________
(ime in sedež zavoda)
Številka: _________________

Opravilna štev.: ________________

Datum: __________________
(izpolni zavod)
(izpolni MŠŠ)

Datum vložitve: ________________

PREDLOG
ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

I.
____________________________________________________________ v skladu s 6.
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja ali predsednika sveta zavoda)
členom in v povezavi s 4. členom* Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive predlagam, da _______________________________, rojen-a
_________________________
(ime in priimek strokovnega delavca)
(na) kraju __________________________,
davčna številka __ __ __ __ __ __ __ __
s stalnim prebivališčem __________________________________________________,
ki opravlja delo na delovnem mestu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
napreduje v naziv _________________________________________.
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II.
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV
Strokovna izobrazba
Strokovni delavec je pridobil naslednji strokovni oz. znanstveni naslov:
strokovni oz. znanstveni naslov: ________________________________________
dne:_____________________ izdajatelj listine: ____________________________
strokovni oz. znanstveni naslov: _________________________________________
dne: _____________________izdajatelj listine: ____________________________
strokovni oz. znanstveni naslov: _________________________________________
dne: _____________________izdajatelj listine: ____________________________
Strokovni delavec je pridobil:
pedagoško-andragoško izobrazbo dne _______________________________________
specialno pedagoško izobrazbo za področje: __________________________________
______________________________________ dne: __________________________
Strokovna izobrazba strokovnega delavca:
je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.
ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen, vendar mu
______ člen Zakona o ________________________________________
dovoljuje opravljanje dela
ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.
Strokovni izpit
Strokovni delavec je opravil strokovni izpit za področje: ________________________
________________________________________________ dne __________________
izdajatelj listine: ________________________________________________________.
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Delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja
Strokovni delavec ima _______ let, _______ mesecev, ________ dni delovnih izkušenj,
pridobljenih ____________________________________________________________

III.
IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV

Strokovni delavec ima naziv________________________, ki ga je pridobil z odločbo o
podelitvi
naziva
številka:____________,
naziv
pa
mu
je
podeljen
z
dnem:______________.
Doba zaposlitve
Strokovni delavec ima do dneva vložitve predloga:
_________ let, ________ mesecev, ________dni delovne dobe, od tega _________ let,
________
mesecev, ________dni delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
Strokovni delavec je opravljal pripravništvo od __________ do __________.
Pripravništvo je opravljal na:
a) pripravniškem mestu,
b) prostem delovnem mestu,
Delovna uspešnost
Strokovni delavec je:
a) uspešen pri svojem delu,
b) nadpovprečno uspešen pri svojem delu.
Strokovno spopolnjevanje oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja
Strokovni delavec je v skladu s 16., 19., oziroma 22. členom pravilnika zbral __________
točk za uspešno končane programe strokovnega spopolnjevanja, oz. pridobljena dodatna
funkcionalna znanja, in sicer:
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Naziv strokovnega spopolnjevanja oz. v času od (datum) – do število točk
pridobljenega dodatnega funkcionalnega (datum)
znanja

Dodatno strokovno delo
Strokovni delavec je opravil dodatno strokovno delo, ki je v skladu s 17., 20. oziroma 23.
členom pravilnika skupaj vrednoteno:
po a) razdelku s ________ točkami,
po b) razdelku s ________ točkami,
po c), č), d), e) in f) razdelkih skupaj s _________ točkami, in sicer:
Opis dodatnega strokovnega v času
dela

število
točk

po
členu

razdelku

alineji

___________________________
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja) izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v
predlogu za napredovanje resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.
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ŽIG
______________________
(podpis ravnatelja oz. direktorja ali predsednika sveta zavoda)

SOGLASJE STROKOVNEGA DELAVCA
Podpisani/a _________________________________ soglašam s predlogom za moje
(ime in priimek strokovnega delavca)
napredovanje v naziv __________________________________.
_____________________
(podpis strokovnega delavca)
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Priloga 3: Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(obrazec za primer, če napredovanje predlaga strokovni delavec sam)
Opravilna štev.: ________________
Datum: __________________

Datum vložitve: ________________
(izpolni MŠŠ)

PREDLOG
ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

I.
___________________________________________,rojen-a_____________________
(ime in priimek strokovnega delavca)
(na) kraju __________________________,
davčna številka __ __ __ __ __ __ __ __

s stalnim prebivališčem _________________________________________________,
zaposlen v ____________________________________________________________,
kjer opravljam delo na delovnem mestu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
v skladu s 6. členom in v povezavi z drugim odstavkom 5. člena* Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive
naziv___________________________.

vlagam
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predlog

za

napredovanje

v

II.
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Strokovna izobrazba
Pridobil sem naslednji strokovni oz. znanstveni naslov:
strokovni oz. znanstveni naslov: _________________________________________
dne: _____________________ izdajatelj listine: ____________________________
strokovni oz. znanstveni naslov: _________________________________________
dne: _____________________ izdajatelj listine: ____________________________
strokovni oz. znanstveni naslov: _________________________________________
dne: _____________________ izdajatelj listine: ____________________________
Pridobil sem tudi:
pedagoško-andragoško izobrazbo dne ______________________________________
specialno pedagoško izobrazbo za področje: __________________________________
_________________________________________ dne: _________________________
Moja strokovna izobrazba:
je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega sem razporejen.
ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega sem razporejen, vendar
mi _________ člen Zakona o ____________________________________
dovoljuje opravljanje dela ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na
katerega sem razporejen.
Strokovni izpit
Opravil sem strokovni izpit za področje: ______________________________________
______________________________________________________ dne ____________
izdajatelj listine: ________________________________________________________.
118

Delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja
Imam _______ let, _______ mesecev, ________ dni delovnih izkušenj, pridobljenih v
______________________________________________________________________

III.
IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV

Podeljen mi je naziv________________________, ki sem ga pridobil z odločbo o podelitvi
naziva številka:____________, naziv pa mi je podeljen z dnem:______________.
Doba zaposlitve
Do dneva vložitve predloga imam:
_________ let, ________ mesecev, ________dni delovne dobe, od tega _________ let,
________mesecev, ________dni delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
Pripravništvo sem opravljal od __________ do __________, in sicer na:
a) pripravniškem mestu,
b) prostem delovnem mestu,
Strokovno spopolnjevanje oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja
V skladu s 16., 19., oziroma 22. členom pravilnika sem zbral __________ točk za uspešno
končane programe strokovnega spopolnjevanja, oz. pridobljena dodatna funkcionalna
znanja, in sicer:
Naziv strokovnega spopolnjevanja v času od (datum) – do število točk
oz.
pridobljenega
dodatnega (datum)
funkcionalnega znanja
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Dodatno strokovno delo
Opravil sem dodatno strokovno delo, ki je v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom
pravilnika skupaj vrednoteno:
po a) razdelku s ________ točkami,
po b) razdelku s ________ točkami,
po c), č), d), e) in f) razdelkih skupaj s _________ točkami, in sicer:

Opis
dela

dodatnega

strokovnega v času

število točk
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po členu

razdelku alineji

__________________________
(ime in priimek strokovnega delavca)
izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v
predlogu za napredovanje resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.

_______________________
(podpis strokovnega delavca)
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Priloga 4: Obrazec za napredovanje zaposlenih v VI v plačilne razrede
(prejšnja ureditev)
_______________________________
_______________________________
(naslov javnega zavoda)

Številka: _______________
Datum: ________________

OCENJEVALNI LIST
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v skladu s pravilnikom o
napredovanje zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
1. PODATKI O ZAPOSLENEM
Ime
in
priimek
_____________________________________,
____________,
naziv
delovnega
_______________________________________________________,
tarifna skupina ______ in plačilni razred _________.

rojstni

datum
mesta

Za delovno mesto je predpisana ________ stopnja strokovne izobrazbe, zaposleni pa ima
________ stopnjo izobrazbe.
Zaposleni (ustrezno obkroži)
- izpolnjuje
- ne izpolnjuje
drugih zahtevanih pogojev za razporeditev na delovno mesto.
Datum prve razporeditve oz. zadnjega napredovanja ______________________.
Dejanska
delovna
doba
na
dan
_______________
_____________________________.
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znaša

2. PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Dodatna funkcionalna znanja, ki niso predpisana kot pogoj za razporeditev na delovno
mesto (10. člen)
Kriteriji
Točke
______________________________
__________________
______________________________
__________________
______________________________
__________________
______________________________
__________________
______________________________
__________________

Interdisciplinarna usposobljenost zaposlenega za opravljanje del na različnih delovnih
mestih v okviru poklica (11. člen)
Kriteriji
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Točke
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

2.3. Samostojnost in zanesljivost pri delu (12. člen)
Kriterija
______________________________
______________________________

Točke
__________________
__________________

2.4. Ustvarjalnost, katere oblike niso določene v opisu delovnega mesta (13. člen)
Kriteriji
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Točke
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
======================
SKUPAJ
======================

2.5. Delovna uspešnost (14. člen)
V napredovalnem obdobju je bil zaposleni (ustrezno obkroži):
- podpovprečno
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- povprečno
- nadpovprečno
Delovno uspešen, kar ravnatelj utemeljuje s priloženo oceno.
Datum preverjanja pogojev na napredovanje: ___________________
Ravnatelj, ki je izpolnil ocenjevalni list:
- ime in priimek: _______________________________
- podpis: _____________________________________

3. PREDLOG ZA NAPREDOVANJE
1.
Glede na splošno oceno, oceno delovne uspešnosti in druge splošne pogoje iz
pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne
razrede (ustrezno obkroži oziroma izpolni):
-

ne izpolnjuje pogojev za napredovanje

-

izpolnjuje pogoje za napredovanje za 1 plačilni razred s količnikom za določitev
plače _________

-

izpolnjuje pogoje za napredovanje za ____ plačilna(e) razreda(e) s količnikom za
določitev plače _________

-

izpolnjuje pogoje za pospešeno napredovanje za 1 plačilni razred s količnikom za
določitev plače __________.

2.
Zaposleni ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na katerega je razporejen, zato
ne more napredovati v skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih,
osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede.

Ravnatelj:
_______________

Datum:

PRILOGE:
- pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev
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Priloga 5: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti
________________________________
Naziv in naslov proračunskega uporabnika
OCENJEVALNI LIST
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
-

Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca:
-

Ocena javnega uslužbenca:______________________________________

v
ocenjevalnem
..............letu.................................

obdobju

od.............do........................v

SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s
pričakovanji na delovnem mestu)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Izjava o seznanitvi z oceno
__________________________

________________________

ocenjevalec

javni uslužbenec

__________________________

________________________

podpis

podpis

Datum: __________________

Datum:__________________
Žig
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______________________________
Naziv in naslov proračunskega uporabnika

EVIDENČNI LIST
NAPREDOVANJA JAVNEGA USLUŽBENCA V NAPREDOVALNEM OBDOBJU

-

Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca:

Rojstni datum javnega uslužbenca:……………………………………………….
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: ........................................................
Organizacijska enota: ......................................................................................

Osnovni plačni razred delovnega mesta: ...............................….......……….............
Datum zadnjega napredovanja: ..................................……...........
Plačni razred javnega uslužbenca: ...............................................
Napredovalno obdobje od: ............................................................

-

Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:

v ocenjevalnem obdobju od........do.............prva ocena.…...................št. točk...........
v ocenjevalnem obdobju od........do.............druga ocena......................št. točk...........
v ocenjevalnem obdobju od........do.............tretja ocena.......................št. točk............
TOČKE
SKUPAJ.....................
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-

Ocena javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:

Izpolnjuje pogoje za napredovanje za .....1....plačni razred,….2….. plačna razreda
Javni uslužbenec napreduje z dnem:…………………………………
Št. in datum aneksa .................................................................................................
Nov plačni razred je:...........................
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum .....................................

__________________________

__________________________

odgovorna oseba

javni uslužbenec po pooblastilu
odgovorne osebe

žig

__________________________

__________________________

podpis

podpis

Datum: ___________________
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PRILOGA K OCENJEVALNEMU LISTU
PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNEGA
USLUŽBENCA
1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA:
STROKOVNOST
Izvajanje
skladu:
-

nalog

OBSEG DELA
zlasti

z veljavnimi standardi
oziroma s pravili stroke.

PRAVOČASNOST

v Izvajanje nalog zlasti glede Izvajanje
na:
skladu:
-količino opravljenega dela,
-dodatno delo.

nalog

zlasti

v

-s predvidenimi roki in
veljavnimi standardi
oziroma s pravili stroke.

2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST
PRI OPRAVLJANJU DELA
SAMOSTOJNOST

USTVARJALNOST

NATANČNOST

Izvajanje nalog zlasti glede Izvajanje nalog zlasti glede Izvajanje nalog zlasti glede
na potrebo po:
na:
na:
- dajanju natančnih navodil,
- po nadzorovanju.

-razvijanje novih, uporabnih
idej,
-dajanje koristnih pobud in
predlogov.

3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST
PRI OPRAVLJANJU DELA

Izvajanje nalog zlasti v smislu:
- izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
- popolnega in točnega prenosa informacij.
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-pogostost napak,
-kvaliteto dela.

4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA
SODELOVANJE

ORGANIZIRACIJA DELA

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

- medsebojnega sodelovanja in
skupinskega dela,
- odnosa do sodelavcev,
- prenosa znanja in mentorstva.

- organiziranega in načrtovanega
izkoriščanja delovnega časa glede na
vsebino nalog in postavljene roke,
- prilagoditve nepredvidenim situacijam.

5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
INTERDISCIPLINARNOST

ODNOS
DO KOMUNICIRANJE
DRUGO
UPORABNIKOV
STORITEV
Izvajanje nalog zlasti Izvajanje nalog zlasti Izvajanje nalog zlasti Izvajanje nalog zlasti
v smislu:
v smislu:
glede na:
glede na:
- povezovanja
- sodelovanja in
znanja z različnih
servisiranja
delovnih področij,
uporabnikov
storitev.
- pregleda nad
svojim delovnim
področjem.

- pisno in ustno
- posebnosti,
izražanje,
značilne za
- ustvarjanje
posamezno
notranjega in
dejavnost oz. stroko
v javnem sektorju.
zunanjega
socialnega omrežja.
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PRILOGA K OCENJEVALNEMU LISTU
_______________________________
Naziv in naslov proračunskega uporabnika
EVIDENČNI LIST
OCENA JAVNEGA USLUŽBENCA
za leti 2006 in 2007
-

Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca:

Rojstni datum javnega uslužbenca:……………………………………………………..
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: .................................................................
Organizacijska enota: ................................................................................................

Datum zadnjega napredovanja: ....................…; Preverjanje izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v skladu s prej veljavnimi predpisi:……………….; Možno napredovanje v
skladu
s
prej
veljavnimi
predpisi:……………;
Napredovalno
obdobje
od:………do…………..
Število potrebnih točk za napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih
v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94 in naslednji):
Napredovanje za dva plačilna razreda: ………………………….točk
Napredovanje za en plačilni razred:…………………………….. točk
Skupno število doseženih točk v Ocenjevalnem listu za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za napredovanje v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom: _________
Datum možnega napredovanja v skladu s to uredbo ………..…………..
Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v času prehodnega
obdobja, v skladu z 11. členom te uredbe:

OCENA ZA LETO 2006 v pretečenem napredovalnem obdobju:……….., št. točk…….
OCENA ZA LETO 2007 v pretečenem napredovalnem obdobju:……….., št. točk…….
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PRILOGA K OCENJEVALNEMU LISTU
_______________________________
Naziv in naslov proračunskega uporabnika
EVIDENČNI LIST
OCENA JAVNEGA USLUŽBENCA
za leto 2007
-

Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca:

Rojstni datum javnega uslužbenca:……………………………………………………..
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: .................................................................
Organizacijska enota: ................................................................................................

Datum zadnjega napredovanja: ....................…; Preverjanje izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v skladu s prej veljavnimi predpisi:……………….; Možno napredovanje v
skladu
s
prej
veljavnimi
predpisi:……………;
Napredovalno
obdobje
od:………do…………..
Število potrebnih točk za napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih
v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94 in naslednji):
Napredovanje za dva plačilna razreda: ………………………….točk
Napredovanje za en plačilni razred:…………………………….. točk
Skupno število doseženih točk v Ocenjevalnem listu za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za napredovanje v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom: _________
Datum možnega napredovanja v skladu s to uredbo ………..…………..
Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v času prehodnega
obdobja, v skladu z 11. členom te uredbe:

OCENA ZA LETO 2007 v pretečenem napredovalnem obdobju:…………, št. točk…
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Priloga 6: Anketa za strokovne delavce
ANKETA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE
Prosim za izpolnjevanje anketnega vprašalnika tako, da v polje vpišete križec (x), oziroma
na vprašanje odgovorite.
Po spolu sem:
ženska

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju

moški

let.

Ali opravljate dela, na podlagi katerih pridobite točke za napredovanje v naziv?
da ne

Ali ste že dosegli katerega izmed strokovnih nazivov?
mentor svetovalec svetnik

Kateri naziv v svoji karieri želite doseči?
mentor svetovalec svetnik

Ali menite, da bi bilo primerneje, če bi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju morali
nazive obnavljati, saj bi jih tak sistem silil k stalnemu strokovnemu spopolnjevanju, tudi
potem, ko že dosežejo najvišji naziv?
da ne

Ali ocenjujete, da vas Pravilnik o napredovanju v nazive v zadostni meri spodbuja k
strokovnemu spopolnjevanju?
da ne
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Ali so po vašem mnenju pogoji za napredovanje v naziv preveč zahtevni?
da ne

Koliko dni na leto porabite za strokovno spopolnjevanje oziroma za dodatna funkcionalna
znanja?

Koliko dni na leto vam vzame dodatno strokovno delo, ki je po pravilniku vrednoteno v
razponu od ene do desetih točk?

Ali vas ravnatelj spodbuja k strokovnemu izobraževanje in izpopolnjevanju?
da ne

Ali menite, da strokovno spopolnjevanje pripomore k temu, da ste boljši učitelj oziroma
profesor?
da ne

Ali ocenjujete oblike stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih izbere in ovrednoti
Programski svet za strokovno spopolnjevanje, kot ustrezne?
da ne

Ali strokovno spopolnjevanje kakorkoli pripomore tudi k vaši osebnostni rasti?
da ne

Hvala za sodelovanja.
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Priloga 7: Anketa za vse javne uslužbence
ANKETA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V PLAČNE
RAZREDE
Prosim za izpolnjevanje anketnega vprašalnika tako, da v polje vpišete križec (x), oziroma
na vprašanje odgovorite.

Po spolu sem:
ženska

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju

moški

let.

Ali je po vašem mnenju Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
plačilne razrede, ki je bil v veljavi do leta 2008, omogočal takorekoč avtomatično
napredovanje v višje plačilne razrede?
da ne

Ali ste po zgoraj omenjenem pravilniku kdaj napredovali za dva plačilna razreda naenkrat?
da ne

Strokovni delavci lahko po sedanji ureditvi napredujejo za največ pet plačnih razredov
znotraj naziva, administrativno-tehnični delavci pa za deset plačnih razredov. Ali
ocenjujete tako ureditev za bolj pravično, kot prejšnjo, ko je bilo vsem omogočeno
napredovanje za pet plačilnih razredov?
da ne

Ali menite, da novi sistem napredovanja v plačne razrede nudi boljše rešitve, kot prej
veljavna ureditev?
da ne
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Ali ocenjujete, da novi sistem ocenjevanja in napredovanja v plačne razrede spodbuja
zaposlene k boljšemu delu, kot stari sistem napredovanja.
da ne

Po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, moramo vsi javni
uslužbenci biti ocenjeni do 15. marca v tekočem letu. Ali ste zadovoljni z novim načinom
ocenjevanja?
da ne
Ocena delovne uspešnosti temelji na osnovi naslednjih elementov: rezultati dela,
samostojnost, ustvarjalnost in natančnost ter zanesljivost pri opravljanju dela, kvaliteta
sodelovanja in organizacije dela ter druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. Ali
menite, da boste, ob predpostavki, da dobro delate, lahko dosegli najvišji plačni razred, ki
je predviden za vaše delovno mesto?
da ne

V spodnji razpredelnici z oceno od 1 do 5 ocenite katere elemente delovne uspešnosti
boste lažje in katere težje dosegli v svoji nadaljnji karieri. Pomen ocen je naslednji:
1-sploh ne
2-bom težko
bom dosegel-a dosegel-a

3-bom deloma
dosegel-a

4-bom v večjem
delu dosegel-a

5-bom brez
težav dosegel-a
Ocena
od 1 do 5

Element delovne uspešnosti
Kriteriji po elementu rezultatov dela (strokovnost, obseg dela,
pravočasnost)
Kriteriji po elementu samostojnost, ustvarjalnost, natančnost
Kriteriji zanesljivosti (izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti, točen
prenos infprmacij)
Kriterij kvalitete sodelovanja (medsebojno sodelovanje in skupinsko
delo, odnos do sodelavcev, prenos znanja in mentorstva) ter
organizacije dela (organizirano in načrtno izkoriščanje delovnega časa,
prilagoditev nepredvidenim situacijam)
Druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (interdisciplinarnost,
odnos do uporabnikov, komuniciranje)
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Ali se boste v prihodnjih letih dodatno izobraževali in usposabljali, čeprav izkazana
dodatna znanja niso več pogoj za napredovanje?
da ne

Ocenjevanje delovne uspešnosti je v pristojnosti odgovorne osebe, kar pomeni, da v
vzgojno-izobraževalnih institucijah to delo praviloma opravi ravnatelj. Ali je po vašem
mnenju taka ocena lahko objektivna, zlasti ob dejstvu, da so ravnatelji zelo obremenjeni z
delom in v velikih institucijah nimajo vsakodnevnega stika z vsemi zaposlenimi?
da ne

Ali ste seznanjeni z možnostjo, da kolikor z oceno niste zadovoljni, lahko v osmih delovnih
dneh od poteka roka za seznanitev, zahtevate preizkus ocene pred komisijo in imate tudi
pravico udeležbe v postopku preizkusa ocene?
da ne

Kolikokrat ste do sedaj že napredovali v plačilni oziroma plačni razred (po starem in sedaj
veljavnem sistemu)?

Hvala za sodelovanje.
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Priloga 8: Anketa za ravnatelje
ANKETA ZA RAVNATELJE
Prosim za izpolnjevanje anketnega vprašalnika tako, da v polje vpišete križec (x), oziroma
na vprašanje odgovorite. Za posamezne odgovore si lahko vzamete več prostora, kot ga
je dodeljenega na anketnem listu.
Po spolu sem:
ženska

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju
Ravnateljujem že

moški

let.

let.

Prosim napišite najvišjo doseženo stopnjo in smer izobrazbe.

Na kakšnem delovnem mestu ste delali preden ste postali ravnatelj?

Katere so po vašem mnenju najpomebnejše naloge pedagoškega vodje?

Kako pogosto opravljate hospitacije pri svojih učiteljih oziroma profesorjih?

Ali so hospitacije vnaprej napovedane?
da ne

Ali prvenstveno hospitirate zaradi spremljanja in ocenjevanja učiteljevega oziroma
profesorjevega dela, ali gre pri tem bolj za spremljanje pouka?

Koliko osebnega nadzora poleg hospitacij še imate nad strokovnimi delavci?

Na kakšen način spodbujate strokovne delavce k izobraževanju in spopolnjevanju?
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Kako se spopadate z menedžerskimi nalogami?

Kako bi v odstotkih ocenili razmerje med menedžerskimi in pedagoškimi nalogami?
Menedžerska dela Pedagoška dela
%
%
V zadnjem času je postala kvaliteta zelo pomemben dejavnik tudi v procesu
izobraževanja, še posebej z novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja iz leta 2008. Kakšna šola je za vas kvalitetna šola?

Kako kot ravnatelj vplivate na višjo raven kvalitete?

V kolikšni meri lahko starši in lokalna oblast vplivata na kvaliteto šole in kolikšen je njun
vpliv na upravljanje šole?

Ali posamezne naloge delegirate svojim podrejenim. Če jih, prosim navedite katerim
uslužbencem in v kolikšnem obsegu?

Na kakšen način spremljate delo takoimenovanih »nestrokovnih« delavcev?

Kako ocenjujete, da ste izvedli ocenjevanje po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede, ki ga je bilo potrebno izvesti do 15. marca?

Ali menite, da je ocena delovne uspešnosti, ob dejstvu, da imate zelo veliko dela, in da z
nekaterimi svojimi zaposlenimi niste v stalnem stiku, popolnoma realna in objektivna?
da delno ne

Ali kdaj potrebujete pomoč zunanjih sodelavcev, oziroma institucij. Če jo, prosim navedite
pri katerih delih.
da ne
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Ali je po vašem mnenju zakonska ureditev izobrazbenih pogojev za delovno mesto
ravnatelja ustrezna, ali bi moral ravnatelj poleg pedagoških znanj imeti tudi pravna,
ekonomska, organizacijska in druga zanja?

Koliko pri svojem delu uporabljate sodobne pripomočke informacijsko-komunikacijske
tehnologije?

Ali vam ostane kaj časa za lastno izobraževanje?

Hvala za vaš čas.
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