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POVZETEK

Javna uprava je neprofitna monopolna institucija in deluje v nenehno spreminjajočem se
družbenem okolju. Primorana je slediti spremembam v okolju in zahtevam strank po
kakovostni storitvi, za ugotavljanje stanja in napredka pa je treba izvajati različna
merjenja. V Sloveniji se poslužujejo različnih metod in orodij za ugotavljanje kakovosti in
uspešnosti, kot so ISO-standardi, EFQM, PRSPO in CAF. Kakovost organizacije pa se kaže
tudi v zadovoljstvu strank, saj je javna uprava storitvena organizacija, katere glavni
izdelek je storitev.
Zaznana kakovost storitve v javni upravi pa se meri z orodji, kot sta na primer barometer
kakovosti in SERVQUAL. Po slednjem modelu so izdelali vprašalnik, s katerim merijo
zadovoljstvo uporabnikov slovenskih upravnih enot od leta 2003. V diplomski nalogi na
podlagi pridobljenih rezultatov prej omenjenega vprašalnika ter s pomočjo odgovorov,
pridobljenih z intervjujem vodje glavne pisarne UE Kranj, preverjam zadovoljstvo strank
Upravne enote Kranj in s tem posredno tudi kakovost dela upravne enote.
Ključne besede: upravna enota, kakovost, zadovoljstvo uporabnikov, SERVQUAL.
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SUMMARY

ASSESSMENT OF USER SATISFACTION IN PUBLIC ADMINISTRATION –
CASE STUDY OF THE ADMINISTRATIVE UNIT KRANJ
Public administration is a nonprofit monopol institution and operates in the ever changing
social environment. Therefore it is forced to follow the environmental changes and
customer requests for quality services; to determinate the state and progress of quality
we need to perform different measurements. In Slovenia we are utilizing various methods
and tools for determining the quality and performance, such as ISO-standards, EFQM,
PRSPO and CAF. Quality of the organization is also reflected through customer
satisfaction, since the public administration is a service organization and its main products
are services.
Perceived service quality in public administration is measured with tools such as the
Barometer of quality and SERVQUAL. According to the last-mentioned model, they
produced a questionnaire which they are using to measure users satisfaction in Slovenian
administrative units since 2003. In the thesis I verify customer satisfaction and indirectly
also work quality in the Administrative unit Kranj, using the above mentioned
questionnaire and the answers, obtained with an interview with the Head of the main
office in the Administrative unit Kranj.
Keywords: administrative unit, quality, customer satisfaction, SERVQUAL.
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1 UVOD

»Storitveni sektor je v stanju hitrih sprememb, ki se kažejo kot vpliv različnih dejavnikov,
od sprememb zakonodaje, globalizacije, uporabe novejše tehnologije. Neto učinek teh
dejavnikov je povečana konkurenca. Jasno razumevanje specifičnih značilnosti upravljanja
storitev, osvobojeno tradicionalnega mišljenja, je pogoj za uspeh storitvenih podjetij v
prihodnosti« (Lovelock, 1992, str. 1).
Javna uprava je zaradi varovanja javne koristi in uveljavljanja načel enakosti in pravičnosti
ter socialnih funkcij države neprofitna monopolna institucija, a kljub temu ni
samozadostna in tako deluje v nenehno spreminjajočem se družbenem okolju. Tako kot
se spreminja upravno okolje, naj bi se s ciljem lastne uspešnosti in legitimnosti
spreminjala tudi uprava. Spremembe so tako tisti dejavnik, ki določa, kdaj naj se
organizacija spreminja, vrsta sprememb okolja pa določa obseg strateških in/ali
operativnih sprememb v organizaciji (Vizjak v: Kovač, 2000, str. 297).
»Kakovost v javni upravi je v zadnjih letih postala že vsakdanja beseda zveza in se za njo
skriva veliko konkretnih ukrepov v praksi. Kako naj bo drugače, če vemo, da je kakovost
opredeljena kot ujemanje opravljene (upravne) storitve z zahtevami in celo pričakovanji
odjemalcev uprave? Pričakovanja odjemalcev, tako posameznih državljanov kot
gospodarskih subjektov, pa so v čedalje kompleksnejšem in hitro spreminjajočem se svetu
nenasitna in se s pretokom informacij prelivajo v istem časovnem pasu iz ene države v
drugo, z ene celine na drugo in tretjo … Trdimo lahko, da je kakovost v sodobni družbi
postala univerzalni koncept ali celo filozofija« (Kovač v: Haček, 2003, str. 151–152).
Z dinamičnimi spremembami v naši državi je nov veter zavel tudi v državni upravi. V njeno
delovanje so vse bolj pričela prodirati načela in izkušnje zasebnega sektorja. To pospešuje
spremembe in v tradicionalno togo in neprilagodljivo birokratsko organizacijo vnaša
pozitivne izkušnje menedžmenta zasebnega sektorja. Zaradi vpliva teh izkušenj, ki
temeljijo na usmerjenosti k uresničevanju ciljev in usmerjenosti k strankam, se vse bolj
poudarjajo ugotavljanje potreb strank in težnje po zadovoljevanju njihovih interesov in
potreb. Izvedbeni oziroma izvršilni del uprave, kamor sodijo tudi upravne enote, se zato
vedno bolj spreminja v servis državljanov, ki kakovost svojih storitev spremlja tudi preko
odziva strank in njihove pripombe upošteva kot usmeritev za svoje delo (Pretnar, 2002,
str. 105).
Bistvenega pomena za kakovostno delovanje organov javne uprave je torej ugotavljanje
zadovoljstva strank (in zaposlenih), ki nam omogoča vpogled v naravo upravnega
delovanja iz različnih zornih kotov. Ugotavljanje zadovoljstva strank je eksterna analiza in
nam pokaže razkorak med pričakovano storitvijo in tem, kako stranka dejansko doživi
storitev (glej Srebotnjak Verbinc v: Haček, 2003, str. 165–166).
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Uresničitev vsake spremembe pa zahteva svoj čas. Razvoj in spreminjanje vhodnih
parametrov, ki sprožijo spremembe, je stalen proces, kajti ko neko spremembo
uresničimo, se spet srečamo z novimi zahtevami in pritiski, ki sprožijo ponovitev kroga.
Krog izboljševanja uspešnosti in učinkovitosti državne uprave tako ne more biti nikoli
sklenjen (Žurga, 2001a, str. 32).
Veliko avtorjev v svojih člankih in raziskavah navaja, da se kakovost meri preko zaznave
uporabnikov, tako je namen in tudi osrednja tematika diplomske naloge ugotoviti, ali
Upravna enota Kranj pri svojem delu dosega pričakovanja strank in kako uspešna je pri
tem v posameznih letih. Ugotavljala sem tudi, na katerem mestu se nahaja UE Kranj v
primerjavi z ostalimi upravnimi enotami.
Pojmi kakovost, učinkovitost, uspešnost naj bi bili sedaj že sestavni del pojma javna
uprava, zato sem v svoji diplomski nalogi poskušala s pomočjo različne literature opredeliti
slednje pojme. Znotraj tega sem predstavila različna orodja za merjenje teh, največ dela
in pozornosti pa sem namenila modelu SERVQUAL in vprašalniku, ki so ga na osnovi
omenjenega modela razvili pod okriljem Odbora za kakovost Urada za organizacijo in
razvoj uprave Ministrstva za notranje zadeve RS in ga uporabljajo za merjenje tega, kako
stranke zaznajo kakovost storitve.
Cilj diplomske naloge je s pomočjo statističnih podatkov ugotoviti, ali Upravna enota
dosega pričakovanja svojih strank, in posredno, ali Upravna enota Kranj dela kakovostno.
Analizirala sem statistične podatke, pridobljene na spletni strani Ministrstva za javno
upravo (MJU). MJU namreč že od leta 2003 objavlja rezultate merjenja zadovoljstva
strank. Vprašalniki imajo poudarek na merjenju t. i. zaznane »mehke kakovosti« strank v
postopku izvajanja storitev. Vprašalnik prav tako prikazuje razmerje med pričakovanim in
dejanskim stanjem.
Cilj je bil tudi ugotoviti, kako uspešna je Upravna enota Kranj v primerjavi z ostalimi
upravnimi enotami ter napredek Upravne enote Kranj po letih v primerjavi z ostalimi
upravnimi enotami.
Teoretični del sem izdelala s pomočjo najrazličnejše literature, zbrala sem literaturo in
članke o proučevanem modelu (SERVQUAL) ter pridobila dodatne informacije z
intervjujem vodje glavne pisarne UE Kranj.
Pri obdelavi teh podatkov sem uporabila različne statistične metode, npr. regresijsko
funkcijo in metodo povprečne stopnje doseganja cilja. Statistične podatke sem nazorno
prikazala z različnimi grafi ter podala sklepe in ugotovitve pridobljenih rezultatov.
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S pridobljenimi rezultati sem potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze:
H1: Upravna enota Kranj skrbi za kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov.
H2: Upravna enota Kranj se odziva na rezultate o zadovoljstvu uporabnikov, pridobljenih
z vprašalnikom, in pri naslednjih meritvah beleži boljše rezultate.
H3: Upravna enota Kranj je po splošni oceni kakovosti storitev v letu 2010 med prvimi 10
upravnimi enotami izmed vseh upravnih enot.
H4: Upravna enota Kranj v primerjavi s podobnimi upravnimi enotami sledi oz. kaže celo
večji napredek na področju kakovostnega dela s strankami.
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2 UČINKOVITOST IN USPEŠNOST V JAVNI UPRAVI

»Učinkovitost in uspešnost podjetij sta povezani z besedama učinek in uspeh. Učinek
pomeni izdatnost, glagolska izpeljava je učinkovitost (angl. efficiency), ki pomeni delovati,
pomagati, imeti moč, imeti veljavo. Pojem uspeh pa je povezan z uspehom dela,
glagolska izpeljava je uspešnost (angl. effectiveness), ki se nanaša na končno stanje kot
izid neke dejavnosti. Učinkovitost torej pomeni delovanje, medtem ko uspešnost pomeni
stanje oziroma izid. Učinkovitost je izkoristek, ki nastane kot posledica odnosa med vložki
in izidi pri notranjem delovanju podjetja, ter je odvisna predvsem od organiziranja
notranjih dejavnikov.
Uspešnost podjetja je mera, ki nastane kot posledica odnosa med doseženimi izidi in
postavljenimi cilji. Na uspešnost podjetja vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Učinkovita
in uspešna so tista podjetja, ki se znajo hitro odzvati na vplive okolja z organiziranjem
svojih notranjih dejavnikov. Uspešne in učinkovite organizacije največ pozornosti
posvečajo t. i. mehkim spremenljivkam, kot so skupne vrednote, kadri, njihova znanja in
sposobnosti, način delovanja idr.
Raziskave so opozorile, da so uspešne tiste organizacije, ki so usmerjene na tržišče, imajo
občutek za potrebe kupcev in porabnikov in so se sposobne prilagoditi tem zahtevam«
(Ivanko, 2005, str. 265).
Kotler (1982, str. 33) meni, da je organizacija učinkovita zato, ker je uspešna ter, da je
odzivna organizacija tista, ki stori vse v svoji moči, da začuti, služi in zadovolji potrebe in
želje svojih strank in javnosti, v mejah zmožnosti svojega proračuna.
Žurga (2001, str. 83–84) učinkovitost opredeljuje kot stopnjo, do katere so zadovoljene
zahteve strank, učinkovitost pa kot merilo ekonomičnosti uporabe virov organizacije pri
zagotavljanju dane stopnje zadovoljstva strank. Meni, da je ta ugotovitev pomembna
predvsem iz dveh razlogov:
- identificira dve temeljni razsežnosti delovanja organizacij in
- poudari dejstvo o obstoju notranjih in zunanjih razlogov za izvajanje posebnih
dejavnosti.
Uspešnost organizacije lahko razumemo tudi kot stopnjo, do katere organizacija doseže
zastavljene cilje, učinkovitost pa kot razmerje med izhodom in vhodom, ki pove, koliko
enot poslovnih učinkov pridobimo na enoto stroškov.
Ni dovolj, da je organizacija zgolj uspešna – da dela prave stvari, pač pa mora biti tudi
učinkovita – da stvari dela prav (Frefila et al., 2002, str. 88).
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Preglednica 1: Uspešnost in učinkovitost

nedoseganje
USPEŠNOST
(cilji)

neuspešno, vendar
učinkovito
uspešno in
učinkovito
nizki
(stroški)
UČINKOVITOST

doseganje

neuspešno in
neučinkovito
uspešno, vendar
neučinkovito
visoki

Vir: Frefila et al., 2002, str. 88.

Celotne učinkovitosti organizacije ne moremo razlagati samo kot minimiziranje stroškov,
pač pa moramo pri tem upoštevati oba vidika. Pozitivne elemente želimo povečati
(doseganje ciljev), negativne učinke (stroške) pa zmanjšati. Če na posamezne prvine
gledamo ločeno, vidimo, da posamično ne eden ne drugi ne moreta biti ustrezno merilo:
maksimiranje učinkov brez ustreznega nižanja stroškov, virov, kot tudi minimiziranje
stroškov brez drugih učinkov ni dovolj. Razvoju ustreznega sistema spremljanja delovanja
organizacije je torej treba nameniti posebno skrb, da bodo njegovi rezultati kar najbolje
kazali dejansko stanje in da bodo ustrezna podlaga ukrepom za izboljšanje delovanja
(Žurga, 2001a, str. 83–84).
Bučar (1981, str. 403) opredeljuje, da je cilj upravnega delovanja doseči neke spremembe
v sistemskem okolju oziroma v sistemu samem. Upravno delovanje opredeljuje kot
namensko dejavnost, pri kateri si zastavljamo vprašanje, ali je bil cilj dosežen ali ne, ali je
bil dosežen vsaj na kateri izmed stopenj, kateri so bili dejavniki, da je bil cilj dosežen ali
ne, ter ali je bila pot do cilja najkrajša in ali so bila sredstva za dosego cilja uporabljena
ekonomično.
Sodobna javna uprava deluje po načelu zakonitosti, je usmerjena k uporabniku in je
učinkovita, strokovna in politično nevtralna. Cilj sodobne javne uprave je nuditi hitre in
učinkovite javne storitve, pri tem mora delovati tudi po načelu ekonomičnosti, saj naj bi
zagotavljala čim večjo kakovost in kvantiteto ob določeni porabi javnih sredstev oziroma
porabila čim manj javnih sredstev za določene cilje. Prilagojena je potrebam demokratične
državne ureditve in ne deluje kot strošek, ampak kot pomemben dejavnik gospodarskega
in ekonomskega razvoja države.
Rus (1994, str. 941) navaja, da imajo organizacije javne uprave zelo kompleksno okolje in
zato tudi številne, včasih celo med seboj protislovne cilje. Socialni in politični cilji, kot so
enakost in pravičnost, pogosto nasprotujejo ekonomskim ciljem (Ferfila et. al., 2002, str.
92).
Organizacije javne uprave obstajajo zato, da zagotavljajo javne storitve. (Ferfila et. al.,
2002, str. 92). Javna uprava mora delovati organizirano, po načelih in standardih
kakovosti, ki so namenjeni kvalitetnemu zagotavljanju javnih dobrin, hkrati pa omogočajo
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tudi možnosti za primerljiv razvoj in za učinkovito delo vseh njenih delov in večjo
preglednost medsebojnih razmerij (Bohinc, 2001, str. 5).
Javna uprava je v samem principu javnosti odgovorna za naslednje: da se denar porabi v
skladu z dogovori in s postopki, da se vire porabi učinkovito in da so bili viri porabljeni z
namenom zasledovanja zastavljenega cilja (Flynn, 2007, str. 125–126).
Žurga (2001, str. 20) prav tako poudarja smotrno porabo javnih virov in meni, da je to
glavna naloga javnega menedžmenta.
Za razvoj slovenske javne in državne uprave pa je pomembno večanje vloge
menedžmenta v upravi, večja učinkovitost ter usmerjenost k rezultatom in strankam
uprave. Zaradi omejenosti finančnih sredstev ter večanja zahtev in ozaveščenosti
državljanov, ki financirajo delovanje javne uprave, pa se delovanje organizacij javne
uprave vedno bolj presoja z različnih vidikov, ki jih lahko strnemo v 5E (Ferfila et. al.,
2002, str. 86–87):

Effectivness USPEŠNOST :

Kako uspešna je organizacija pri realizaciji svojih ciljev? Ali
udejanja svoje poslanstvo, ki je razlog njenega obstoja?
Efficiency UČINKOVITOST: Ali je razmerje med outputi in inputi optimalno? Kako
učinkoviti so človeški, finančni in drugi viri? Kako učinkovit je
informacijski sistem organizacije?
Economy GOSPODARNOST: Kako gospodarna je organizacija pri uporabi svojih virov? Ali
se dejavnost izvaja s kar najmanjšimi stroški ali je pri tem
potratna?
Ethics ETIKA:
Ali pri svojem delovanju ravna etično? Ali javna sredstva
porablja namensko in primerno?
Ecology EKOLOGIJA:
Kako organizacija s svojim delovanjem vpliva na naravno
okolje? Ali organizacija pri svojem delovanju uporablja
naravne vire na način, da bodo dostopni še naslednjim
generacijam?
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3 UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI

»Osnova za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti je merjenje, saj kar merimo, tudi
naredimo. Spremljanje delovanja je prvi pogoj vsakega vrednotenja in bistvena prvina
uvedbe sprememb v delovanje vsakega sistema, tudi v javno in državno upravo.
Merjenje rezultatov je pomembno iz več razlogov:
- če ne merimo rezultatov, ne moremo razlikovati uspeha od neuspeha;
- če ne znamo prepoznati dosežkov, jih ne moremo nagrajevati;
- če ne zmoremo nagrajevati dosežkov, verjetno nagrajujemo neuspehe oziroma
slabo delo;
- če ne znamo prepoznati dosežkov, se iz njih ne moremo učiti;
- če ne znamo prepoznati slabega dela, ga ne moremo popraviti;
- če znamo prikazati rezultate, lažje dosegamo podporo javnosti.
Osnova ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti sistema je merjenje njegovega delovanja.
Merjenje delovanja je treba uvesti na raven posameznega zaposlenega, tako v smislu
obsega (kvantitete) kot tudi kakovosti opravljenega dela, v enoti časa. Opredeliti je treba
posamezne procese in rezultate teh procesov, ob upoštevanju dejstva, da so stranke
uporabniki posameznih rezultatov – tako notranje kot zunanje. Na tej osnovi lahko
ugotavljamo učinkovitost in kakovost opravljenega dela posameznika, preko tega pa
učinkovitost in uspešnost posamezne organizacijske enote, cele organizacije in tudi
celotnega sistema uprave. Vodje posamezne organizacijske enote in/ali posamezne
organizacije preko merjenja delovnih rezultatov in učinkovitosti dobijo tudi pregled nad
kakovostjo in sposobnostjo posameznih zaposlenih in se na tej osnovi lahko
argumentirano odločijo, komu bodo zaupali izvedbo (naj)bolj zahtevnih nalog in
projektov« (Žurga, 2002, str. 32).
Mclaughlin in Coffey (v: Lovelock, 1992, str. 104) menita, da merjenje produktivnosti
izrazi razmerje med rezultati storitvenega procesa in virov oz. vložkov, ki so bili vloženi v
ta proces. Pomembno pa je, da pred merjenjem dobro opredelimo, kaj predstavlja vložke
in kaj rezultate storitvenega procesa. Treba pa je tudi poudariti, da ima storitveni proces
lahko enega, nekaj ali veliko vložkov in enega, nekaj ali veliko rezultatov.
Merjenje delovne izvedbe (angl. performance) in učinkovitosti na ravni posameznika pa
mora biti tudi povezano z nagrajevanjem posameznikovega dela, na ravni posamezne
organizacije oziroma organizacijske enote pa z njenim financiranjem (Ferfila et. al., 2002,
str. 100–101)
Rezultate je treba povezati z najnižjo možno organizacijsko enoto. Žurga (2001, str. 19)
namreč meni, da dokler je npr. število ali stopnja napak povezana z organizacijo kot
celoto ali celo s celotnim sistemom, se bo verjetno zgodilo kaj malo. Ko pa podatke
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prikažemo na nižjih nivojih, jih povežemo z menedžerji posameznih enot in pokažemo na
njihovo odgovornost.
Ovrednotiti je možno številne dejavnosti državne uprave, kot so storilnost, kakovost
storitev, razmerje med izdatki in proizvedenimi izdelki ter izvedenimi storitvami, stopnjo,
do katere so rešeni socialni, gospodarski ali drugi problemi, stopnjo, do katere so
realizirani cilji reform. V praksi pa se v večini držav z evalvacijo lotevajo zgolj t. i.
notranjega vidika, ki se nanaša na menedžment delovne izvedbe zaposlenih in
organizacijskih enot. Tak pristop je bolj menedžerski kot strateški ter je bolj usmerjen k
učinkovitosti kot uspešnosti. Njegov namen je skleniti informacijsko zanko in obveščati
oblikovalce politik, kaj deluje in kaj ne. Pogosto je oblikovan tako, da oblikovalcem politik
zagotavlja informacije za izboljšanje bodočih reform.
Analiza držav OECD (1999) je pokazala, da se z evalvacijo lahko:
- izboljša učinkovitost,
- omogoča ustvarjanje novih oblik dodajanja vrednosti,
- da prepoznavnost ocenjevanju oziroma merjenju ustreznosti delovanja (stopnja,
do katere so doseženi dodeljeni cilji),
- podpre upravni spomin (nabiranje izkušenj),
- zagotavlja pestrost veščin,
- podpira modrost kot vrednoto,
- pomaga ustvarjati tekmovalnost ter
- do določene mere naredi vtis na uporabnike in zunanje opazovalce.
Pusić (1995, str. 43) navaja, da mora biti celotna dejavnost spremljanja in ocenjevanja
delovanja državne uprave omejena z načelom ekonomičnosti: ne sme biti dražja od
koristi, ki jo prinaša (Žurga, 2001a, str. 19–21).
»Zahteve po dokazovanju in merjenju uspešnosti so v okviru reforme javne uprave
vnesene tudi v številne predpise, kot so:
˗ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/03), kjer se za
napredovanje v višji plačilni razred delovna uspešnost ocenjuje glede na rezultate
dela, samostojnost, ustvarjalnost, zanesljivost in natančnost pri delu, kakovost
sodelovanja in organizacijo dela;
˗ Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), kjer se npr. opredeljuje razmerje
med ministrstvom, pristojnim za upravo, in upravnimi enotami, in sicer da
ministrstvo nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v celoti;
˗ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), kjer je opredeljeno, da je
javni uslužbenec odgovoren za rezultate (odgovarja za kakovostno, hitro in
učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog), da predstojnik pripravi poročilo o
izvedbi in učinkih programa izobraževanja, da nadrejeni spremlja delo uradnikov in
z njimi vsaj enkrat letno opravi razgovor in da se posebej ocenjujejo strokovne in
delovne lastnosti uradnikov;
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˗

˗

˗

˗

˗

Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni
list RS, št. 45/02) in finančnih navodilih o pripravi finančnih načrtov in o pripravi
zaključnih računov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00 in 12/01), po katerih si
morajo finančni uporabniki sami postaviti svoje dolgoročne in kratkoročne cilje ter
indikatorje za merjenje njihovega uresničevanja, kot del zaključnega računa pa
pripraviti poročilo o doseženih ciljih;
Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št.
22/03), po kateri morajo organi javne uprave najmanj enkrat letno izvajati
postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede načina poslovanja javne uprave s
strankami;
Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03), ki
upravnim organom nalaga, da vodijo evidence o reševanju upravnih stvari po
vnaprej določenih kriterijih;
Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca (Uradni list RS,
št. 58/03), po kateri se ugotavlja nesposobnost javnega uslužbenca, če ne dosega
pričakovanih delovnih rezultatov;
Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03), kjer so opredeljeni
kriteriji za delovno uspešnost načelnikov upravnih enot.

V predpisih so zahteve po merjenju večkrat izražene posredno z izrazi nadzorovati,
spremljati, ugotavljati, ocenjevati itd. Največkrat je opredeljeno le, KAJ meriti, ne pa,
KAKO. Dober primer celovitega pristopa k merjenju je novi Pravilnik o vodenju evidence o
upravnem postopku, ki poleg obrazcev za spremljanje meritev predvideva tudi
informacijsko podporo in tudi agregatno zbiranje podatkov« (Nemec, 2011a, str. 2).

3.1 ISO-STANDARDI
Standardi ISO (The Intrenational Organization for Standarization) naj bi dodajali vrednost
k različnim zvrstem poslovnih operacij in prispevali k učinkovitejšemu razvoju, proizvodnji
in ponudbi proizvodov in storitev. Dejanska oznaka ISO v bistvu označuje omrežje 157
nacionalnih inštitutov, ki koordinirajo in publicirajo sistem standardov na številnih
področjih.
ISO-standardi so postali ena izmed najbolj razširjenih zbirk standardov sistema za
merjenje kakovosti menedžmenta tudi na področju podjetništva in javnega sektorja.
Ključna ideja standardov temelji na sistemu nadzora, s katerim je možno zagotoviti, da bo
neka organizacija dosegla zahtevane standarde. Standardi ISO so smernice za ustrezno
postavitev in ohranjanje internega sistema kakovosti organizacije in pripomorejo k
doslednosti izvajanja delovnih procesov in dobrih rezultatov dela. Certifikate ISO
standardov vsaka organizacija v javni upravi pridobiva sama, pridobivanje teh standardov
je razmeroma samoiniciativna in neobvezujoča odločitev vsake organizacije posebej
(Haček, 2007, str. 64).
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3.2 MODEL ODLIČNOSTI EFQM
Model odličnosti EFQM je bil leta 1992 predstavljen v European Fundation for Quality
Management – EFQM kot okvir za ocenjevanje organizacij, ki so se potegovale za
evropsko nagrado za kakovost. Model temelji na devetih kriterijih oziroma ponderiranih
merilih, in sicer se prvih pet nanaša na delo v organizaciji (na petih »E«, angl. enablers):
voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstvo in viri, procesi). Drugi štirje
kriteriji pa se nanašajo na rezultate (štiri »R«, angl. results) oziroma kazalce dosežkov
organizacije: rezultati za zaposlene, za odjemalce in rezultati za družbo. Model omogoča
vzpostavitev celostnega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh ključnih področij
in segmentov delovanja organizacije. Orodje je mogoče razumeti kot samoocenjevanje,
način primerjave z drugimi organizacijami (angl. benchmarking), vodič za prepoznavanje
področij za napredovanje, nov način razmišljanja, strukturo za sistem organizacijskega
menedžmenta (Haček, 2007, str. 65).
Slika 1: Model EFQM

Vir: Google, 2011.

3.3 MODEL CAF
Zaradi celovitosti modela odličnosti EFQM so leta 1998 v Evropski skupnosti po njem
oblikovali model CAF (angl. Common Assessement Framework), ki je posebej prilagojen
javnemu sektorju. Model CAF vključuje enakih devet meril, a le 28 podmeril, ki pa niso
ponderirana. Uporaba tega modela je bistveno enostavnejša, njegova poglavitna
posebnost pa je v upoštevanju posebnosti delovanja javnega sektorja, kot na primer
vpliva politike na strokovno delo, prizadevanja za nefinančni rezultat dela, usmerjenost k
strankam in podobno. Model CAF se od leta 2000 (ko je bil dan v javnost) uporablja le kot
orodje za samoocenjevanje, brez razvitega sistema zunanjega ocenjevanja, tekmovanja in

10

nagrad. Model je bil glede na izkušnje več kot 500 uporabnikov po Evropi v letu 2002
prenovljen. Skrbnik modela CAF je Evropski inštitut za javno upravo (EIPA). EFQM šteje
uporabo modela CAF za stopnjo predanosti k odličnosti (angl. Committed to Excellence).
V Sloveniji smo ta model začeli uporabljati že leta 2002 s centralno koordinacijo tedanjega
Ministrstva za notranje zadeve in smo bili tako med prvimi v Evropi.
Model CAF se razume kot orodje za samoocenjevanje in ima naslednje namene (Haček,
2007, str. 66):
- zajeti vse posebnosti različnih organizacij v javnem sektorju;
- služiti kot orodje uslužbencem v javnem sektorju, ki želijo izboljšati uspešnost
delovanja svoje organizacije;
- delovati kot »most« med različnimi modeli upravljanja kakovosti;
- omogočiti lažjo primerjavo z drugimi organizacijami v javnem sektorju.
Model CAF vsebuje devet meril, ki so prikazana na sliki 2.
Slika 2: Model CAF

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Ključne prednosti modela CAF so v naslednjem (Kovač, 2003):
˗ 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;
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˗
˗
˗

˗

˗
˗

ker je oblikovan na podlagi EFQM in nagrade Speyer, predstavlja »most« med
modeli;
organizacije lahko CAF uporabljajo 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);
CAF posledično pomeni relativno nizke stroške, zlasti pri samoocenjevanju, saj
terja relativno malo virov in časa za verodostojne rezultate.«

3.4 PROJEKT RAZVOJ IN VZPOSTAVITEV
ODLIČNOSTI V JAVNI UPRAVI

SISTEMA

OCENJEVANJA

Projekt je pripravila Fakulteta za upravo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, njegov cilj pa je razviti in
vzpostaviti sistem zunanjega ocenjevanja odličnosti organizacij slovenske javne uprave na
podlagi evropskega modela za javni sektor CAF in Uredbe o upravnem poslovanju glede
standardov poslovanja javne uprave s strankami. V projekt se kot ocenjevane organizacije
vključujejo organi državne uprave (upravne enote, ministrstva, organi v sestavi
ministrstev, vladne službe) in paradržavne organizacije, ki upravljajo upravne naloge iz
državnih pristojnosti (nosilci javnih pooblastil, pretežno javni zavodi), od leta 2008 pa
sodelujejo v postopkih ocenjevanja tudi občinske uprave in drugi izvajalci javnih služb.
Namen projekta je čim več organizacijam slovenske javne uprave omogočiti in ponuditi
priložnost primerjave in učenje od drugih istovrstnih in različnih organizacij javne uprave
ter spodbuditi širjenje zavesti o pomembnosti odličnosti ter dobrih praks v vse tipe
organizacij javne uprave ter dolgoročno v celotni javni sektor.
Za pilotno ocenjevanje jeseni 2007 je bilo aprila 2007 na podlagi javnega vabila k
sodelovanju izbranih osem organizacij (Agencija RS za okolje, Center za socialno delo
Ljutomer, Policijska uprava Novo mesto, Tržni inšpektorat RS, Urad Varuha človekovih
pravic, Upravna enota Metlika, Upravna enota Velenje in Zavod RS za zaposlovanje –
območna služba Koper) in 40 ocenjevalcev. Ocenjevalne skupine sestavlja do pet
ocenjevalcev, med katerimi ima vsaj eden izkušnje v delovanju javne uprave in je hkrati
izkušen ocenjevalec po modelih CAF oziroma EFQM, dva iz vrst ocenjevalcev PRSPO in
zaposlena v gospodarstvu, četrti prihaja iz istovrstne organizacije javne uprave, peti
ocenjevalec pa iz upravne organizacije drugega tipa. Ocenjevalci imajo najmanj visoko
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izobrazbo in nekaj let vodstvenih izkušenj. Pri ocenjevanju sodelujejo opazovalci, tako iz
akademskih vrst kot praktiki, katerih naloga je posredovanje predlogov za izboljšave
rednih ocenjevanj (Haček, 2007, str. 67–68).

3.5 PRSPO – PRIZNANJE
ODLIČNOST

REPUBLIKE

SLOVENIJE

ZA

POSLOVNO

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje v okviru
nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti
oziroma odličnosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje, ki je
sestavljeno iz listine in skulpture, nagrajencu izroči predsednik Vlade Republike Slovenije
na slovesnosti enkrat letno, najkasneje v decembru. Poslanstvo priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost je predvsem (Topič, 2001, str. 45–46):
˗ omogočati izbiro zglednih in najboljših slovenskih organizacij po vrsti meril oziroma
kriterijev po zgledu evropske nagrade za kakovost,
˗ slovenskim menedžerjem nuditi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti
proizvodov, storitev in poslovanja,
˗ slovenskemu gospodarstvu na ta način pomagati pri doseganju globalne
konkurenčnosti,
˗ javnim zavodom, državnim organom in drugim javnim institucijam nuditi orodje za
doseganje boljše učinkovitosti poslovanja.
Program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost postavlja smernice in merila
po vzoru evropske nagrade za kakovost, ki so na razpolago organizacijam za ovrednotenje
svojih prizadevanj za izboljševanje kakovosti. Osnovo predstavljajo merila v okviru modela
odličnosti EFQM (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje,
2011).
V pilotnem projektu leta 2004, ki je bil izveden v sklopu PRSPO, je sodelovalo 14
organizacij državne uprave: 13 upravnih enot in ena policijska uprava. Od leta 2005 je
sodelovanje organizacij javne uprave in javnega sektorja vključeno v ločeno kategorijo
»javni sektor«; posamezne organizacije javne uprave/javnega sektorja pridobivajo
različne diplome. Sodeluje čedalje več organizacij iz javne uprave (predvsem iz državne
uprave), kar je zlasti posledica tradicije delovanja na področju kakovosti v upravnih
enotah (Žurga, 2010, str. 62).

3.6 MODEL URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV
»Za ocenjevanje zdravja organizacije je treba v sisteme spremljanja delovanja poleg
finančnih vključiti tudi nefinančne vidike delovanja. Ta usmeritev je navzoča predvsem po
predstavitvi t. i. uravnoteženega sistema kazalnikov avtorjev Kaplana in Nortona. Ta
temelji na predpostavki, da bi moral sistem spremljanja delovanja organizacije
menedžerjem dati odgovore na vsa ta vprašanja (Ferfila et. al., 2002, str. 102):
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-

kako nas vidijo naši deležniki (nosilci interesov) – vidik doseganja rezultatov,
v čem moramo biti odlični – vidik notranjega delovanja,
kako nas vidijo naše stranke – vidik strank,
kako lahko nadaljujemo z izboljševanjem in ustvarjamo dodano vrednost – vidik
inoviranja in učenja.

Z uravnoteženim izkazom se poudarijo kazalniki in gonilniki uspeha, postavi ravnotežje
med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji ter se opozarja na potrebne ukrepe, ki jih moramo
izvesti tam, kjer ne dosegamo želenih rezultatov (Nemec, 2000, str. 22). Model se
uporablja kot orodje za udejanjanje ciljev poslovne odličnosti, predvsem pa obravnava
tudi finančni interes (v upravi zmanjševanje stroškov), ki pa je rezultat medsebojnih
razmerij in vplivov tudi drugih kazalnikov. Po modelu uravnoteženih kazalnikov je tako
treba v ustanovi prepoznati in predvsem zagotoviti potrebna znanja, spretnosti in druge
vire, ki omogočajo učinkovito izvedbo najpomembnejših procesov za doseganje finančnih
ciljev, zadovoljstva strank, ciljev na področju obvladovanja notranjih procesov ter rasti in
učenja (Savič: v Nemec, 2001, str. 65).

3.7 MODEL URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV NA PRIMERU UPRAVNE
ENOTE
Pri modelu kazalnikov težimo k temu, da ti količinsko izražajo naše cilje. Nemec (2001, str.
5–6) navaja naslednji primer možnega izbora kazalnikov uravnoteženega izkaza za
spremljanje in doseganje ciljev upravne enote:
1. Kazalniki finančnega uspeha (npr. porabljena sredstva po postavkah):
- plače in dodatki (npr. nadurno delo in plače za popravila in izvajanje nalog, ki so
posledica nekakovostnega dela),
- izdatki za blago in storitev (npr. izdatki, povezani z odpravljanje napak, ponovnim
delom, reševanjem pritožb na način izvajanja storitev, zamudne obresti),
- povprečno porabljena sredstva na enoto upravnega dela (upravno zadevo) na
ravni države,
- porabljena sredstva na enoto upravnega dela (ta kazalec je le ena izmed sestavin
učinkovitosti upravne enote, saj je treba upoštevati tudi velikost upravne enote,
letno število zadev, število prebivalcev, število zaposlenih, oddaljenost od Ljubljane
idr.).
2. Kazalniki vidika strank:
- indeks zadovoljstva strank,
- reševanje zadev v roku,
- hitrost reševanja zadev,
- število obiskov upravne enote zaradi ene zadeve,
- stroški kakovosti – stroški zaradi pritožb strank na odnos in delo zaposlenih
- stopnja informiranosti strank idr.
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3. Kazalniki vidika notranjih procesov:
- povprečen čas izvedbe posameznega dela upravnega procesa (sprejem vloge,
obravnave na terenu, priprave odločbe, odprema pošte …),
- število korektivnih in preventivnih ukrepov,
- povprečen čas odziva dobaviteljev,
- obračanje zalog – tiskovin (dnevi),
- produktivnost zaposlenih (npr. število zadev/mesec),
- število obnov upravnih postopkov,
- število nepotrjenih odločb na drugi stopnji,
- število nerešenih zadev zaradi lastne krivde organa,
- število izrazitih motenj procesa (npr. večje število bolniških odsotnosti) idr.
4. Kazalniki vidika rasti in učenja:
- število koristnih predlogov in pobud,
- povprečna stopnja izobrazbe,
- indeks zadovoljstva zaposlenih,
- število ur izobraževanja zaposlenega,
- vlaganja v informacijsko tehnologijo idr.
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4 KAKOVOST

Spremembe v gospodarstvu so danes nekaj vsakdanjega, kakovost je postala ena
najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja tudi v javni upravi. Tudi uprava danes
želi državljanom ponuditi storitve, ki bi jim vzbudile občutek zadovoljstva. Pojem
»državljanu prijazna uprava«, ki se danes pogosto uporablja, ne sme postati prazna
beseda, izziv poslovanja uspešnih je ne le doseči, ampak tudi preseči pričakovanja strank.
V upravi so danes prizadevanja za kakovost postala javno izražena vrednota in eden od
stebrov reformnih prizadevanj. Pri tem pa zaposleni, predvsem pa javni menedžment,
večkrat ne vedo, kako in na »katerem koncu« se lotiti uvajanja kakovosti oziroma katere
metode zagotavljanja kakovosti so primerne za uporabo v upravi (Ivanko, 2005, str. 236).
Žurga (2006, str. 5) meni, da je pojem kakovosti neločljivo povezan s pojmi uspešnost,
učinkovitost in gospodarnost, pa tudi s pravico do dobre uprave, ki pa se vedno bolj
uveljavlja kot temeljna pravica državljanov Evropske unije, vključena pa je tudi v Pogodbo
o Ustavi za Evropo v okviru Listine o temeljnih pravicah.
Opredelitve pojma kakovost (po standardu ISO 8402):
˗ stopnja, s katero sistem, komponenta ali proces zadovoljuje specificirane zahteve,
˗ stopnja, s katero sistem, komponenta ali proces zadovoljuje uporabnikove ali
strankine potrebe oziroma pričakovanja,
˗ skupek vseh lastnosti ali karakteristik proizvoda, procesa ali storitve, ki se nanašajo
na sposobnost, da izpolnijo postavljene ali neposredno izražene potrebe.
Kakovost torej pomeni skladnost s specifikacijami, standardi in/ali s pričakovanji strank. V
upravi to pomeni po eni strani skladnost delovanja s sprejetimi predpisi in po drugi strani
skladnost delovanja s pričakovanji državljanov – strank državne uprave oziroma
uporabniki njenih storitev (Žurga, 2001b, str. 30).
Načinov pojmovanja kakovosti je veliko. Po IEEE STD 610 Standard Glossary of Software
Engineering Terminology je kakovost stopnja, s katero sistem, komponenta ali proces
zadovoljuje uporabnikove ali strankine potrebe oziroma pričakovanja. ISO 8402
opredeljuje kakovost kot skupek vseh lastnosti ali značilnosti proizvoda ali storitve, ki se
nanašajo na nujno sposobnost, da zadovolji izražene ali pričakovane potrebe (Žurga,
2001a, str. 34).
Bohinc (2001, str. 9–10) meni, da se kakovost v državni upravi manifestira skozi njene
osnovne cilje, ti pa so: povečanje zadovoljstva strank in zaposlenih, izboljšanje uspešnosti
in učinkovitosti, obvladovanje stroškov, izboljšanje preglednosti delovanja, dvig ugleda in
prepoznavnosti ter pridobivanje certifikatov kakovosti za posamezno upravno enoto.
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Zahteva po 100 % kakovosti je danes za uporabnika samoumevna in tudi upravičena. Če
proizvajalci, tudi uprava, želijo ugoditi tej zahtevi, morajo opustiti miselnost oziroma
razumevanje kakovosti iz preteklosti (šestdesetih in sedemdesetih let), ki je temeljilo na
kontroli kakovosti in pojmovanju, da je smotrno povečati kakovost le do dogovorjene
sprejemljive stopnje. Takšno dojemanje optimalne kakovosti je dopuščalo določen
odstotek nekakovosti, ki ga je takratna raven osveščenosti kupcev in tehnična
opremljenost še dovoljevala (Starčič, 1998). Sprejemljiva kakovost na ravni enega
odstotka napak se zdi na videz izjemen dosežek, toda to pomeni 10.000 defektov na
milijon (Rebernik, 1997, str. 202).
Kaj pomeni 99-odstotna kakovost v vsakdanjem življenju? Pomeni biti brez elektrike 7 ur
vsak mesec in imeti vsak dan za 15 minut onesnaženo vodo. Če trikrat na dan stopite v
dvigalo, to pomeni ostati enkrat na mesec zaprt v njem. En odstotek napak pa tudi
pomeni, da tri dni v letu ostanete brez vsakega prevoznega sredstva, 87 ur na leto ne
morete telefonirati ali pa berete srednje debelo knjigo v kateri je okrog tisoč besed narobe
zapisanih (Rebernik, prav tam).
Danes merjenje napak tako ne zadošča več. Za preživetje je v sodobnem svetu treba
kakovost obvladati do popolnosti. Napake se danes merijo s PPM (angl. »parts per
milion«). Taka kakovost je danes poznana pod izrazom »šest sigma« (angl. Six Sigma
Qualitiy) in izhaja iz statističnega parametra (standardni odklon). V administrativnem
pomenu preprosto predstavlja popolnost, saj natančnost v intervalu +- 6 sigma pomeni
3,4 napake na milijon priložnosti za napako. Zahteva se ciljni pristop »nič napak« ali »zero
defect«, ki ima ozadje v sodobni japonski filozofiji, ki je dozorela že v šestdesetih letih, pri
nas pa se je uveljavlja s pomočjo standardov ISO in TQM (Nemec, 2001, str. 2).
Poleg notranjega spremljanja doseganja ciljev je tu še dandanes vedno večji pritisk
javnosti. Javnost zahteva nižanje stroškov, zadovoljevanje povišanih zahtev (na podlagi
demografskih, socialnih in ekonomskih sprememb), izboljševanje učinkovitosti in
uspešnosti ter odgovor na zahteve po povečani vlogi uporabnikov storitev.
Poudarjanje kakovosti storitev in delovanja prav gotovo spreminja odnos med upravo in
državljani. Stari paternalistični stil se umika mnogo bolj izenačenemu odnosu med
izvajalcem storitve in državljanom ter z vidika pristojnosti preglednejšemu odnosu med
izvajalcem storitve in davkoplačevalcem. Pri izboljševanju kakovosti svojega delovanja in
storitev se organizacije državne uprave naslanjajo na izkušnje iz zasebnega sektorja ter
sledijo aktualnim konceptom pri uvajanju sistemov obvladovanja kakovosti. Organizacije
uvajajo te spremembe postopoma in počasi ter s stalnim izboljševanjem v majhnih
korakih, kar vodi do popolne prenove poslovnih procesov. Organizacije državne uprave si
vedno bolj prizadevajo k dvigu kakovosti svojega delovanja in storitev, ki jih zagotavljajo.
Obstajajo različni pristopi za izboljševanje kakovosti, v zadnjem času pa si prizadevajo tudi
za doseganje tako imenovane poslovne odličnosti (Žurga, 2001a, str. 34–35).
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Zavedanje, da je pomembna prisotnost kakovosti tudi v javni upravi ter da je treba to
mišljenje ukoreniniti v vsakem javnem uslužbencu, se kaže tudi v tem, da je vlada
sprejela Politiko kakovosti, ki pomeni usmeritev in obvezo za vse zaposlene v upravi.
Vlada RS je oktobra 1996 že sprejela podoben dokument (Politika kakovosti v državni
upravi), ki je pretežno temeljil na približevanju in izpolnjevanju zahtev evropskih
standardov in posebej standarda ISO 9001, sama Politika kakovosti v državni upravi pa je
bila deklarativnega značaja, za konkretne upravne organe (nekatera ministrstva, upravne
enote) pa je pomenila referenco za lastna prizadevanja na področju kakovosti na najvišji
politični ravni.
S sprejetjem in uveljavljanem Politike kakovosti je postala kakovost javno izražena
vrednota in obveza uprave, ki učinkuje navznoter (upravna javnost) in navzven
(demokratična javnost, uporabniki upravnih storitev). Zato so potrebne nenehne
aktivnosti javnih menedžerjev za ustvarjanje ustreznih pogojev, za strateško načrtovanje,
izboljševanje delovnih procesov in sistemov dela, razvijanje standardov in sistemov
meritev, ki bodo omogočali stalne izboljšave in inovacije, potrebne za dvig kakovosti na
vseh področjih javnega sektorja.
Pred tem je vlada določila tudi revizijo vladne Politike kakovosti državne uprave iz leta
1996. Revizija Politike kakovosti je bila vključena tudi v vladni program za učinkovit vstop
v Evropsko unijo. Dokument je bil prav tako povezan z drugimi globalnimi dokumenti, kot
so evropska listina Good governance, Evropska vizija kakovosti, Nacionalni program
kakovosti Republike Slovenije, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Proračunski
memorandumi, Predpristopni ekonomski program itd., pa tudi z načeli in določbami
temeljne slovenske zakonodaje, zlasti Zakona o državni upravi, Zakona o javnih
uslužbencih, Kodeksa o ravnanju javnih uslužbencev itd.
Vsebina in usmeritve politike kakovosti so bile tudi pravna podlaga za uporabo in uvajanje
sodobnih orodij celovitega vodenja kakovosti (TQM) v organih javne uprave, uvajanje
orodij, s katerimi se lažje določijo cilji in smer razvoja (CAF in EFQM), in orodja, s katerim
se ti cilji lažje dosežejo in se lažje obvladuje kakovost (standardi sistema vodenja
kakovosti ISO 9001), poudarjena pa je bila tudi možnost uporabe alternativnih orodij
oziroma odprtost nabora priporočenih orodij (Vlada RS, 2003).
»Pospešen razvoj na področju kakovosti v slovenski javni upravi ugotavljamo zlasti od leta
1999, ko je na Ministrstvu za notranje zadeve, takrat pristojnem ministrstvu za sistem
javne uprave, začel delovati Odbor za kakovost, ki si je kot cilj svojega delovanja postavil
učinkovito, državljanu prijazno, prepoznavno in odgovorno državno upravo. V letu 2002
kakovost postane eden od stebrov reforme slovenske uprave, v ospredje so postavljeni
naravnanost k strankam, odgovornost organov javne uprave za rezultate in učinkovito
delovanje ter zavedanje vloge menedžmenta pri tem. Nadaljnji razvoj kakovosti slovenske
javne uprave pa je še pospešila ustanovitev Ministrstva za javno upravo v decembru 2004.
Ministrstvo za javno upravo zahteve in standarde kakovosti delovanja slovenske javne
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uprave vgrajuje v zakonodajo in vse strateške dokumente, ki jih pripravlja oziroma
sooblikuje« (Žurga, 2007, str. 47).
Žurga (2009, str. 6) je mnenja, da o kakovosti kot vrednoti govorimo zlasti takrat, kadar
je ta vgrajena v vse delovanje organizacije in njenih zaposlenih, ki so ponotranjili načela
kakovosti in poslovne odličnosti, organizacija pa je vpeta v stalno učenje in krog
nenehnega izboljševanja. Za uveljavitev kakovosti kot vrednote je potreben čas,
kontinuiranost delovanja, ki vključuje stanovitnost namena in kredibilnost vodstva, ter
dosledno napredovanje po poti majhnih korakov. Tudi raziskava – primerjalna analiza
menedžmenta kakovosti v javni upravah v državah članicah Evropske unije, izvedena v
letu 2008, je pokazala, da so značilnosti in rezultati menedžmenta kakovosti v javnih
upravah posameznih držav odvisne tudi od tradicije države na tem področju.
»Kakovost in učinke izboljševanja kakovosti lahko pogledamo iz več zornih kotov, vsi pa
so povezani z merjenjem, pregledovanjem in ugotavljanjem teh učinkov.
Že sam pojem učinki izboljševanja kakovosti pove, da imamo najprej neko izhodiščno
stanje, za katero je izkazana potreba po izboljšanju, in ki predstavlja podlago za izvajanje
ukrepov – dejavnosti in projektov izboljševanja kakovosti. Po določenem času, po izvedbi
teh ukrepov, pa je sistem, organizacija oziroma proces v novem stanju, ki se mora –
zaradi izvedenih ukrepov – razlikovati od izhodiščnega.
Vsako izboljševanje terja najprej dobro poznavanje obstoječega. To pa zahteva merjenje
in nadzorovanje delovanja procesov v organizaciji kot npr. (Žurga, 2002, str. 31):
- merjenje in vrednotenje rezultatov (izdelkov in storitev),
- doseganje ciljev,
- zadovoljstvo strank idr.
Farkaš (2001, str. 77) meni, da je zavest o nujnosti vzpostavljanja sistemov kakovosti v
javni upravi pognala korenine. Kot potrditev navaja pridobitve certifikatov kakovosti v
upravnih enotah in enem ministrstvu in meni, da je še več tistih, ki so na najboljši poti, da
se jim pridružijo. Vsaka upravna enota ali drugi organ državne uprave, ki je vzpostavil
sistem kakovosti ali uvedel elemente kakovosti v svoje poslovanje, mora svojemu letnemu
načrtu dodati tudi letni program kakovosti, ki je operacionalizacija ciljev in ukrepov za dvig
kakovosti. Program kakovosti v osnovi vsebuje:
- cilje kakovosti in
- ukrepe za uresničitev ciljev kakovosti.
Cilji kakovosti morajo biti vpeti v letni načrt zavoda ali upravnega organa in morajo pri
obravnavi imeti enako težo kot ostali poslovni cilji. Meni, da bomo na takšen način na
daljši rok vzpostavili sistem stalnih izboljšav in rasti kakovosti storitev ter samih procesov.
Navaja pa tudi naslednja izhodišča za določitev ciljev kakovosti (Farkaš, 2001, str. 77):
- sprejeta politika kakovosti,
- splošni cilji kakovosti,
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-

zakonske zahteve in opredelitve,
zahteve in pričakovanja porabnikov naših storitev,
zahteve in pričakovanja zaposlenih,
raven dosežene kakovosti v preteklem letu.

Kovač (2003) izpostavlja naslednje cilje spodbujanja kakovosti v slovenski upravi:
- nadgradnja klasičnih načel zakonitosti, strokovnosti in samostojnosti z načeli
novega javnega menedžmenta, zlasti usmeritev k odjemalcem,
- upoštevanje vseh dimenzij uspešnosti (doseganje zastavljenih ciljev, učinkovitost
in gospodarnost, prožnost),
- povečanje zadovoljstva odjemalcev/državljanov in drugih udeleženih strani,
posebej vidik zaposlenih,
- večja transparentnost in javna odgovornost, primerljivost,
- od kakovosti kot izpolnitve zahtev in pričakovanj do odličnosti kot njihovega
preseganja.
»Za menedžment je pomembno spoznanje, da formalna uporaba modelov, kot so PRSPO,
CAF ali ISO 9001, sama po sebi ne bo naredila organizacije uspešne. To lahko doseže le s
celovitim in sistematičnim pristopom in doslednim vztrajanjem pri izvajanju tudi tretjega in
četrtega koraka Demingovega kroga kakovosti, to je ne samo načrtuj in naredi, ampak
tudi preveri in ukrepaj« (Nemec, 2011a, str. 3).
Slika 3: Demingov krog PDCA

Vir: Google, 2011.

Marolt (2001, str. 41) meni, da se mora vsaka državna uprava, ki želi izboljšati
učinkovitost svojega poslovanja, znižati stroške in dvigniti kakovost svojega outputa,
sistematično lotiti in stalno reševati probleme kakovosti svojega dela. Navaja, da
izboljševanje kakovosti delovanja državne uprave ni enkratna akcija, temveč je »nikoli
zaključena zgodba».
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4.1 O KAKOVOSTI ODLOČAJO UPORABNIKI
Wyckoff (v: Lovelock, 1992, str. 236) navaja kakovost kot stopnjo odličnosti, ki je
namenjena, in kontrolo nad odstopanjem od cilja doseganja te odličnosti, pri izpolnjevanju
zahtev strank.
»Skozi bežen zgodovinski pogled pojma kakovosti je opazno, da se je razumevanje tega
pojma skozi čas spreminjalo. Kakovost izdelka ali storitve je bila še pred kratkim pogojena
z ustrezanjem določenim splošnim zahtevam in pogojem, medtem ko je kakovost danes
predvsem zadovoljevanje potreb uporabnikov, ki so žive in se nenehno spreminjajo, kaže
na to, da gre za zelo dinamičen pojem, ki mu težko pripišemo en sam pomen. Kljub temu
da danes obstajajo številne različne definicije kakovosti, pa so si strokovnjaki vendarle
enotni v njenem podjetniškem pojmovanju: o kakovosti odloča kupec.
Zadovoljstvo uporabnika je danes mogoče doseči le s 100 % kakovostjo. Še več, pravo
zadovoljstvo dosežemo takrat, če kakovost izdelka ali storitve presega pričakovanja kupca,
kupca je treba navdušiti in očarati. Zahteva po 100 % kakovosti je danes za uporabnika
samoumevna in tudi upravičena« (Nemec, 2001, str. 2).
Ocena kakovosti je pogosto stvar zaznave posameznika. Kar izvajalec oceni kot
kakovostno oz. kakovostno delo, ni nujno, da bo to tako zaznala in ocenila tudi stranka.
Včasih je to lahko rezultat nerealnih pričakovanj stranke, včasih pa se stranke ne
zavedajo, kako dobra je bila v resnici storitev, razen če izvajalec te storitve z nekim svoji
dejanjem prav posebno ne pritegne pozornosti stranke oz. posebej ne opozarja na
kakovost izvedbe storitve (Lovelock, 1992, str. 401).
Berry, Zeithaml in Parasuraman (v: Lovelock, 1992, str. 225) so opredelili naslednje
glavne dimenzije zaznav, ki jih stranke uporabljajo pri presoji kakovosti storitvene
organizacije oz. storitev:
˗ otipljivost: zunanji, fizični videz stavb, opreme, osebja in informacijske tehnologije,
˗ zanesljivost: sposobnost izvršiti obljubljeno storitev, zanesljivo in točno,
˗ odzivnost: pripravljenost pomagati strankam in zagotoviti storitve v čim krajšem
času,
˗ gotovost: znanje in vljudnost zaposlenih ter njihova sposobnost vzbuditi zaupanje
pri stranki,
˗ empatija: sposobnost razumeti in se poistovetiti s stranko ter razumeti njene
potrebe, obravnavati vsako stranko individualno oz. vsaki stranki nameniti
pozornost.
»Storitev je kakovostna, če opravi tisto, za kar je bila predvidena, in se odziva na potrebe
uporabnika. Bistveno je, da je kakovost skladnost s potrebami in pričakovanji
uporabnikov, ne pa nekaj »dobrega« ali še »sprejemljivo dobrega«. Kakovost je proces.
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Kakovost upravnega dela je sožitje zakonitosti in strokovnosti ter učinkovitosti,
dostopnosti, ustrežljivosti, prijaznosti in etičnosti.
Po Verbiču (1994, str. 65–69) imata med determinantami kakovosti največji pomen
zanesljivost in odzivnost, omeniti pa velja tudi strokovnost, dostopnost, ustrežljivost,
komuniciranje in razumevanje strank. V različnih raziskavah se omenjajo drugi dejavniki:
tako je bila kakovost na Ministrstvu za notranje zadeve (Inkert, 1997) opredeljena s pojmi
časa, prostora (dostopnost) in odnosa. Pomembna je tudi informiranost uporabnikov.
Peters in Waterman v znanem delu In search of excellence (1989) odličnost definirata kot
vsoto inovativnosti, sposobnosti spreminjanja in doseganja ciljev« (Kovač, 2000, str. 288).
Virant (2002, str. 6-8) tako opisuje kakšne morajo biti storitve v javni upravi:
- Storitve javne uprave morajo biti torej uporabnikom prostorsko in časovno
dostopne (vse na enem mestu, možnost reševanja zadev preko interneta, s
fizičnim približevanjem upravnih služb prebivalcem, s skrajševanjem čakalnih
vrst ali olajšanjem čakanja (čakalnice, števci vrst), s skrajšanjem rokov izdelave
in vročitve, z odpravljanjem krajevnih ovir (krajevne pristojnosti), horizontalno
integracijo storitev, ki se vežejo na določeno življenjsko situacijo (»one-stop
shop«), povečanjem obsega uradnih ur, možnost izbire med več ponudniki
idr.)
- Storitve morajo biti cenovno sprejemljive. Cena (npr. upravna taksa) mora biti
socialno sprejemljiva. Tudi tu je velikega pomena odpiranje konkurence.
- Storitev mora biti čim enostavnejša (npr. poenostavitve plačila).
- Kakovostne informacije o upravnih storitvah. Informacije morajo biti pregledne,
uporabne, dostopne na čim več načinov (internet, brošure, oglasne deske,
javni uslužbenci).
- Zanesljivost, to je sposobnost »držati
besedo« – opraviti storitev v
predpisanem oziroma obljubljenem roku. V tej točki se usmerjenost k
uporabniku povezuje tudi z načelom predvidljivosti in pravne varnosti. Uprava
je zanesljiva, če lahko državljan vnaprej predvidi, kako bo ravnala in kako se
bo odzvala na njegovo ravnanje.
- Kakovost osebnega stika. Tu gre za »prijaznost« javne uprave v ožjem smislu
(človeški, razumevajoč, neoblastniški odnos).
- Odzivnost. To pomeni, da ji mora biti mnenje njenih strank pomembno
(metodično in periodično merjenje zadovoljstva uporabnikov in zbiranje
konkretnih kritik, pripomb, predlogov in tudi pohval in kakovosten odziv na
rezultate).
- Primerni in urejeni poslovni prostori (urejeno parkiranje, dovolj čakalnic, dovolj
široki hodniki z okenci, klima).
Da je kupec »kralj«, je že nekaj časa znan slogan podjetij v zasebnem sektorju, ki
poslujejo dolgoročno. Namen slogana je okrepitev konkurenčne prednosti podjetja in
pritegniti kupce. Danes je razumevanje tega dejstva postalo vprašanje obstanka podjetja
na trgu.
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Stranka pa ni zmeraj »kralj« v upravnem postopku, kot je lahko kupec v razmerju do
podjetja, katerega izdelke ali storitve kupuje. Nenehno zavedanje o varstvu javne koristi
in pravice tretjih terja od uradnika pazljiv razmislek o teh okoliščinah, preden prehitro
oziroma »neprijazno« odloči o upravni zadevi. Tako se bo upravni organ, ki stranki izda
dovoljenje na podlagi pomanjkljive dokumentacije ali celo nezakonito, stranki prikupil,
vendar mu tega ne moremo šteti za dobro.
Zadovoljstvo stranke pri upravnem delu tako ne more biti edino merilo uspešnosti, lahko
pa se vprašamo, na kakšen način pa lahko ta uradnik, kljub morebitni negativni odločitvi,
vpliva na zadovoljstvo stranke, kaj lahko prispeva, da se bo stranka v upravnem postopku
vsaj deloma počutila kot kralj (Nemec, 2011, str. 1–5).
Žurga (2001, str. 30) navaja, da zmožnost vrednotenja kakovosti storitev temelji na
transparentnosti, oboje pa mora dolgoročno zagotavljati zadovoljstvo strank. Za povezavo
kakovosti storitev in zadovoljstva strank pa je treba razviti kakovosten menedžment
storitev, menedžment zaznav in menedžment pričakovanj.
Prisotna so tudi razmišljanja, da bi se državna uprava morala umakniti s tistih področij,
kjer zasebni sektor izvaja stroškovno učinkovite in kakovostne storitve, ter poiskati nove
načine zagotavljanja javnih storitev, zasnovane na konceptu uprave, ki storitve zagotavlja,
in ne na konceptu, da uprava izvaja storitve, ter preko tega izboljševati kakovost storitev
in nižati njihovo ceno.
Storitve so outputi delovanja državne uprave. Toda storitve državne uprave se dokaj
razlikujejo po svoji naravi od storitev, ki jih druge organizacije tržijo na konkurenčnem
trgu. Za državno upravo vemo, da ima monopol za svoje storitve in zanjo ne veljajo
pravila trga. Za njeno preživetje državni upravi ni treba tekmovati na trgu s kakovostjo in
ceno storitev (Marolt, 2001, str. 41).
Kotler (1982, str. 477) storitev opredeljuje kot vsako dejavnost ali korist, da lahko ena
stranka ponudi drugi nekaj, kar je v bistvu neopredmeteno, njena »proizvodnja« ni
vezana na fizični izdelek. Storitve kot nekaj neopredmetenega torej ne moremo videti,
vohati, čutiti, slišati ali vohati, preden je izvedena. Opredeli pa tudi naslednje tri
razsežnosti, ki označujejo storitev:
˗ neločljivost: storitev je neločljiva od vira, ki jo nudi oz. izvaja,
˗ variabilnost: storitev se spreminja, odvisno od tega, kdo nudi oz. izvaja storitev, in
celo od tega, kdaj je storitev izvedena,
˗ minljivost: storitev ne moremo skladiščiti oz. hraniti.
Upravna storitev je v pogledu storitve za uporabnika specifična. Njena vsebina je vezana
na trde sestavine, ki jih uokvirjajo zakoni in predpisi. Ti so pogosto togi in neživljenjski in
zato za uporabnika mnogokrat neprijazni. Ne glede na to jih uporabnik potrebuje in je
brez posebne možnosti izbire ali ugovora, saj gre za monopolno storitev. Ravno za to so
za kakovost storitev, ki jo zagotavlja javna uprava, zelo pomembne mehke sestavine
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storitve, ki nastajajo ob delovanju izvajalca storitve na uporabnika (Žurga, 2002, str. 3435).
Celovito obvladovanje razmerij z odjemalci uprave je ključnega pomena za zagotavljanje
kakovostnih javnih storitev. Pridobivanje povratne informacije od odjemalcev uprave prek
spremljanja njihovega zadovoljstva vključuje letno spremljanje zadovoljstva strank ter
mesečni barometer kakovosti (po Uredbi o upravnem poslovanju) in druge načine
(rednega) spremljanja zadovoljstva strank. Posamezni sektorji uvajajo lastno spremljanje
zadovoljstva svojih odjemalcev, npr. ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih
storitev na podlagi Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu idr. Smiselno je,
da se obstoječe izvajanje spremljanja zadovoljstva strank (npr. letno spremljanje
zadovoljstva strank v upravnih enotah, mesečni barometer kakovosti) analizira in
modernizira za zagotavljanje tako aktualnosti kot senzibilnosti uporabljenih orodij. Glede
na razširjanje dometa delovanja na področju kakovosti je predvideno postopno
vključevanje sektorjev v dejavnosti spremljanja, obdelovanja in analiziranja povratne
informacije odjemalcev (Žurga, 2009, str. 10).

4.2 BAROMETER KAKOVOSTI
Je eno izmed orodij za merjenje kakovosti in učinkovitosti v slovenski javni upravi. Prek
anketnih vprašalnikov se ugotavljata zadovoljstvo in mnenje strank, stranke imajo prav
tako možnost izraziti še svoje mnenje in podati predloge. Uporabniki si želijo kakovostne
storitve, storitev pa je kakovostna, če se odziva na potrebe in zahteve uporabnika, ki pa
se ves čas spreminjajo.
Haček meni, da je pomanjkljivost tega orodja v nereprezentativnosti vzorca uporabnikov
in tudi selektivnosti pri odgovorih, poleg tega lahko zajamemo le osebna stališča
anketirancev. Veliki prednosti tega orodja pa sta preprostost in ekonomičnost, saj se
večina anket izpolnjuje elektronsko (Haček, 2007, str. 68).
Korak naprej k izboljševanju kakovosti je bil narejen z Uredbo o dopolnitvah Uredbe o
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 30/2006), ki vpeljuje obvezno mesečno
ugotavljanje zadovoljstva strank in ga razširja na vse državne organe.
Pravna podlaga je tako 3. člen Uredbe o dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
(Uradni list RS št. 30/2006), ki pravi:
»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
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posebej, najpozneje do desetega dne v naslednjem mesecu, in rezultate objaviti
na spletni aplikaciji, ki jo zagotovi ministrstvo, pristojno za javno upravo.«
S tem namenom je od 1. maja 2006 v organih na primernem mestu, kjer je dostopen
vsem strankam organa, na voljo poseben vprašalnik, ki je skrčen na zajem bistvenih
informacij in obsega (po manjši prilagoditvi v septembru 2007) naslednja štiri vprašanja:
˗ ocenite kakovost dela uslužbenca/uslužbencev,
˗ ocenite odnos uslužbenca/uslužbencev,
˗ ocenite hitrost opravljenega dela,
˗ ocenite urejenost organa.
V postopkih, ki so uvedeni na zahtevo stranke, organi strankam vprašalnike skupaj s
prošnjo za izpolnitev in ustrezno pisemsko ovojnico za vrnitev vprašalnika posredujejo z
odločbo oziroma sklepom, s katerim se postopek zaključi. Strankam je pri izpolnjevanju
vprašalnika zagotovljena popolna anonimnost.
Za objavo rezultatov mesečnega barometra kakovosti je opredeljen prag – potrebno
minimalno število odgovorjenih vprašalnikov. Za upravne enote ta znaša 1/12 vzorca za
letno ugotavljanje zadovoljstva strank, za ostale organe pa je prag za objavo pet
odgovorjenih vprašalnikov. Rezultati so pri ministrstvih prikazani v okrnjeni obliki: samo
povprečna vrednost zbranih ocen za vsa štiri vprašanja in zgolj v tabelarični obliki. Podatki
se objavljajo mesečno, praviloma do 15. in najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec
(Državni portal Republike Slovenije, 2011).

4.3 METODA MERJENJA SERVQUAL
Za opredelitev kakovosti storitev obstaja več modelov, vendar je največjo podporo in
praktično uporabo doživel model SERVQUAL (Service Quality – kakovost storitev) (Ivanko,
2005, str. 223).
Zadnjih dvajset let je način zaznave kakovosti storitve s strani uporabnikov predmet
različnih proučevanj. Večina študij je osnovana na naslednjem mnenju: da je kakovost
zaznana na podlagi pričakovanj in doživetij. Avtor najbolj poznanih in tudi najbolj vplivnih
študij je Leonard Berry (ter sodelujoči), razvili so namreč SERVQUAL instrument. Model
SERVQUAL je torej instrument, s katerim merimo zaznano kakovost storitve (Grönroos,
2000, str. 73–74).
Zaznana kakovost vsebuje mehke sestavine storitve. Taki načini obravnavanja so se pričeli
uporabljati relativno pozno, v osemdesetih letih. Mnogo enostavneje je namreč kakovost
meriti po nekih objektivnih kriterijih in merljivih metodah kot ugotavljati kakovost na
osnovi prijaznosti, zadovoljstva, odličnosti in podobnih kriterijev. Pri meritvah velikokrat
nastopa problem objektivno merljiv kazalec, saj je odvisen od tipa storitve. Zaradi
pomanjkanja objektivnih meril je merjenje zaznav uporabnikov za storitveno organizacijo
še najprimernejši pristop.
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Končni razsodnik je človek, ki kakovost zazna tudi objektivno na osnovi navad,
predsodkov, vrednot ali tradicije. Kakovost storitve je zato vedno zmes objektivnega in
subjektivnega zaznavanja (Pretnar, MJU, internetni vir, str. 107–108).
Metodo SERVQUAL so razvili leta 1986, uvedli pa leta 1988 v Združenih državah Amerike.
Je način merjenja neskladja med uporabnikovim zaznavanjem in pričakovanjem kakovosti
storitve. Opisana je v več kot 100 člankih in vsaj 20 doktorskih disertacijah in je
najpogosteje uporabljen model pri merjenju kakovosti storitev. Za to metodo so razvili
tudi lestvico za merjenje kakovosti storitev, kot jo zaznavajo uporabniki. Lestvica je
sestavljena iz petih skupin dimenzij kakovosti, in sicer (Cvikl, 2001, str. 32):
- Fizični videz, ki zajema stanje, videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov,
opreme, okolja, zaposlenih in predstavitvenega gradiva.
- Zanesljivost v smislu sposobnosti, da obljubljeno storitev izvedemo zanesljivo in
natančno.
- Odzivnost v smislu pripravljenosti pomagati pri reševanju neke naloge.
- Zaupanje, znanje in ustrežljivost zaposlenih, ki vlivajo zaupanje in samozavest pri
strankah.
- Empatija kot sposobnost vživeti se v vlogo in težavo uporabnika.
Model SERVQUAL je sestavljen iz dveh delov, anketirani uporabniki v vsakem odgovarjajo
na 22 trditev. V prvem delu mora anketiranec odgovoriti na vprašanja, kakšno storitev bi
morala ponuditi storitvena organizacija, v drugem delu pa odgovarja na vprašanja, kakšno
storitev je organizacija v resnici ponudila, stranka svojo oceno poda na podlagi posebne
merilne lestvico s sedmimi stopnjami od »zelo se strinjam« na eni strani do »se sploh ne
strinjam« na drugi strani. Vrzel med pričakovano in zaznano storitvijo je merilo kakovosti
storitev.
Model ocenjevanja kakovosti storitev SERVQUAL ne upošteva dveh meril, ki sta pomembni
za porabnikovo oceno storitve, in sicer same izvedbe, saj bi porabnik kakovost ocenil
veliko bolj zanesljivo, če bi primerjal postopek izvedbe in končni vtis o opravljeni storitvi in
povezave med ceno in kakovostjo storitve: če porabnik plača več, pričakuje tudi boljšo
storitev. Pri uporabi modela SERVQUAL pa so se pokazale naslednje pomanjkljivosti:
problem se nahaja v natančnosti opredelitve kriterijev za ocenjevanje kakovosti in v
realnosti odgovorov po opravljeni storitvi. Stranke z negativnimi izkušnjami namreč
pretiravajo v svojih pričakovanjih, medtem ko stranke s pozitivnimi izkušnjami svojih
zahtev ne postavljajo preveč visoko.
Subjektivnosti posameznikovih pogledov je težko preoblikovati v objektivnost kakovosti
storitve, zato je težko postaviti standard za vrednotenje kakovosti storitve, prav tako ni
mogoče natančno opredeliti pričakovanj uporabnikov in na podlagi primerjave pričakovanj
z dejansko kakovostjo storitve narediti zaključkov o njeni kakovosti (Ivanko, 2005, str.
223–225).
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4.3.1 VPRAŠALNIKI PRIREJENI PO INSTRUMENTU SERVQUAL
Leta 2000 je bila pod okriljem Odbora za kakovost Urada za organizacijo in razvoj uprave
Ministrstva za notranje zadeve RS razvita metodologija testiranja zadovoljstva strank in
zaposlenih v upravnih enotah. Metodologija za testiranje zadovoljstva strank je
namenjena merjenju in ugotavljanju razkoraka med pričakovano in dejansko zaznavo
kakovosti storitve z vidika strank. Namen testiranja zadovoljstva strank upravnih enot je
pridobiti potrebne informacije – osnovo za opredelitev in izvedbo ukrepov za boljšo
kakovost storitve. Vprašalnik za stranke je zasnovan tako, da anketiranca najprej
povpraša po njegovih pričakovanjih glede storitve ter nato po tem, kakšno je bilo
dejansko stanje pri izvedbi storitve, ki pa jo z ustreznim metodološkim pristopom
objektiviziramo in s 95-odstotno verjetnostjo apliciramo na celotno populacijo posamezne
upravne enote. Ob enotni metodologiji je možno primerjati istovrstne organizacije državne
uprave glede zadovoljstva njihovih strank ter spremljati gibanje zadovoljstva strank v
času.
Posredni rezultati in vplivi so tako vzpostavljene osnove za:
˗ primerjanje zadovoljstva strank za 58 istovrstnih organizacij,
˗ sistematično spremljanje učinkov uvedenih sprememb na zadovoljstvo strank,
˗ razvoj standardov glede storitev upravnih enot.
Obveza ugotavljanja zadovoljstva strank je vključena tudi v Uredbo o načinu poslovanja
organov javne uprave s strankami.
Posebej pa je treba poudariti, da so stroški za razvoj enotne metodologije nastopili le
enkrat za 58 istovrstnih organizacij. Dodatne možnosti so še v znižanju stroškov
obdelovanja odgovorjenih vprašalnikov prek centraliziranega obdelovanja odgovorjenih
vprašalnikov (Žurga, 2002, str. 34–40).
Pripravljeni vprašalniki so visoko strukturirani, prirejeni po instrumentu SERQUAL, kjer gre
za z raziskavami izbrano in preverjeno strukturo sestavin kakovosti storitev, ki jih lahko
uporabljajo storitvene organizacije za merjenje pričakovanj in dejanskega zaznavanja
ravni storitev s strani uporabnikov. Tako se med drugim izmeri tudi razlika med
pričakovano in doživeto urejenostjo, korektnostjo, pozornostjo, strokovnostjo in
prijaznostjo uradnika pri izvajanju konkretne upravne storitve (Nemec, 2011b, str. 6).
4.3.2 PROBLEMI PRI UVAJANJU SPREMEMB
»Večina državljanov danes na javno upravo še zmeraj gleda kot na »birokratski« aparat,
ki odžira denar »produktivnemu« delu družbe. Žal pa se premalo zavedamo, da je ravno
od kakovosti delovanja uprave odvisno, kako se bo država odzivala na izzive okolja, kako
se bo na izvedbeni ravni izvajala zakonodaja, ki še kako posega v naše življenje ter vpliva
na blagostanje posameznika.
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V javni upravi je uvajanje sprememb težje zaradi teh vzrokov (Nemec, 2011b, str. 1):
- gre za izrazitega monopolista, saj edina izvaja določene upravne storitve in se ji ni
treba bati, da bo izgubila stranke, saj sploh nima konkurence,
- sredstva za svoje delovanje dobi iz proračuna, neodvisno od svoje produktivnosti,
- izdelati mora »izdelke«, ki so za trg neprivlačni ali pa jih ta sploh ne želi imeti (npr.
kazni),
- zadovoljstvo stranke pri upravnem delu ne more biti edino merilo uspešnosti, saj je
treba upoštevati tudi koristi nasprotne stranke in javne koristi.
Menedžerji po večini menijo, da je 100-odstotna kakovost storitve utopija. Posledično
organizacija sprejme mišljenje, da se napake pač pojavljajo, in na ta način dovoljuje
poraze (Grönroos, 2000, str. 97) .
Virant (2002, str. 10) navaja naslednje ovire, s katerimi se srečuje javna uprava, in
posebej poudarja naslednje:
- Organizacijska kultura še ni prilagojena želenim spremembam. V upravi je še vse
preveč prisoten oblastniški odnos in premalo zavest, da je javna uprava v službi
državljanov in pravnih oseb. Javna uprava je vse preveč zagledana vase, da bi se
bila sposobna obrniti k uporabniku.
- Procesno razmišljanje v javni upravi je nerazvito. Misli so ujete v organizacijske
enote in ozka področja, obremenjene s tradicionalizmom in konservativizmom.
Uprava se ni sposobna vživeti v stranko, ni sposobna obuti njenih čevljev.
- Šibki točki, opisani v prejšnjih dveh alinejah, bi lahko pripisali tudi prenizki stopnji
osveščenosti in znanja. Premalo smo storili na področju usposabljanja uslužbencev
v javni upravi.
- Tehnološka podpora povezovanju procesov je še relativno šibka. Akcijski načrt
e-uprava na srečo daje prioriteto izgradnji oziroma okrepitvi ter povezovanju
informatiziranih podatkovnih baz, ki so temeljnega pomena za izvedbo prenove
procesov.
- Investicije v tisti del upravne infrastrukture, ki bi najbolj prispevala k zadovoljstvu
uporabnikov, so zanemarjene. Celovita rešitev prostorskih težav upravnih enot in
drugih dislociranih enot državne uprave, ki najpogosteje prihajajo v stik s
strankami, ne bi pomenila nevzdržnega stroška; mnoge potrebe ministrstev se bi
temu lahko umaknile. Prostorski problem bi bil danes povsem enostavno rešljiv, če
politika konec leta 1994 ne bi kalkulirala in bi se, kot narekuje logika, vzpostavila
solastnina države in občin na prostorih, kjer delujejo upravne enote.
Stopar (2001, str. 117) pa navaja, da je za storitve zaposlenih v UE značilno, da so
vezane na potrebo strank, ki so v ozki povezavi s sprejeto zakonodajo. Posebej
pomembno je dejstvo, da je gostota storitev razvrščena ciklično. Glede na to, da zaposleni
nimajo neposrednega vpliva na sprejemanje pozitivne zakonodaje, ne morejo bistveno
vplivati na pojavljanje ciklusov, zato imajo edino možnost, da v organizaciji svojega dela
upoštevajo potrebo po maksimalnem prilagajanju njihovih zmogljivosti povpraševanju
strank.
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5 ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV O ZADOVOLJSTVU
UPORABNIKOV

5.1 UPRAVNA ENOTA KRANJ
Upravna enota Kranj teritorialno obsega 453 m2 in v tej izmeri zajema 6 občin, 5 krajevnih
uradov in 199 naselij. Na območju UE Kranj živi približno 77.500 prebivalcev (natančneje z
dne 3. 11. 2010 77.524 prebivalcev).
Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Kranj po funkcionalnem načelu
samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:
a) izpostave ministrstev:
˗ Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Kranj;
˗ Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Kranj;
˗ Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Kranj, izpostava Kranj;
˗ Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna
plačila, območna enota Kranj;
˗ Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad
Ljubljana, izpostava Kranj;
˗ Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, območna
enota Kranj;
˗ Ministrstvo za okolje in prostor, Tržni inšpektorat RS, območna enota Kranj;
˗ Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj;
˗ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, območna enota Kranj;
˗ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, enota
Kranj;
˗ Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za energijo in rudarstvo;
˗ Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju.
b) drugi organi:
˗ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, območna enota Kranj;
˗ Zavod Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje, območna enota Kranj;
˗ Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Lokalna izpostava Kranj;
˗ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Območna enota Kranj;
˗ Center za socialno delo Kranj.
Upravna enota Kranj ima pet krajevnih uradov, in sicer Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor
in Šenčur, obsega pa še območje šestih občin: Mestna občina Kranj in občine Preddvor,
Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur in Jezersko.
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Pod Upravno enoto Kranj spadajo torej naslednja naselja: Adergas, Ambrož pod
Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj, Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof,
Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje, Čepulje, Češnjevek,
Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik, Goriče, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru,
Hrib, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Sveti Jošt nad Kranjem, Kokra, Kokrica, Kranj,
Lahovče, Lavtarski vrh, Sveti Lenart, Letenice, Luže, Mače, Malo Naklo, Mavčiče, Meja,
Milje, Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova vas, Okroglo, Olševek,
Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje,
Poženik, Praprotna polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Pšata, Pšenična Polica,
Pševo, Rakovica, Ravne, Sidraž, Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje
Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela, Srednja vas - Goriče,
Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje, Stiška vas, Strahinj, Suha pri Predosljah, Šenčur,
Šenturška gora, Šmartno, Štefanja Gora, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem,
Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje,
Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica,
Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik, Žablje, Žabnica, Žeje,
Žerjavka.
Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področjih:
˗ ministrstva za finance,
˗ ministrstva za notranje zadeve,
˗ ministrstva za zunanje zadeve,
˗ ministrstva za pravosodje,
˗ ministrstva za obrambo,
˗ ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
˗ ministrstva za gospodarstvo,
˗ ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
˗ ministrstva za kulturo,
˗ ministrstva za okolje in prostor,
˗ ministrstva za promet,
˗ ministrstva za šolstvo in šport,
˗ ministrstva za zdravje,
˗ ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
˗ ministrstva za javno upravo
ter vse druge z zakonom določene upravne naloge.
Zaradi boljše delitve dela in funkcionalne povezanosti z ministrstvi so na upravni enoti
organizirane notranje organizacijske enote in službe (organigram 1) (Portal upravnih enot,
2010).
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Organigram 1: Organigram UE Kranj

Vir: Portal upravnih enot, 2011.

5.2 VPRAŠALNIK
V nadaljevanju diplomskega dela so prikazani rezultati analize podatkov, ki so bili
pridobljeni na podlagi visoko strukturiranih vprašalnikov, ki so bili izdelani po
modelu/instrumentu SERVQUAL.
Pri izdelavi so upoštevali metodo eliminacije in so tako zajete tiste sestavine kakovosti
storitev, ki se najpogosteje ponavljajo in pojasnjujejo stališča uporabnikov storitev UE
(glej Stopar, 2001, str. 117).
Vprašalnik in metodologija za letno spremljanje zadovoljstva strank v UE sta bila razvita že
v decembru 2000, v letu 2001 sta bila pilotno preizkušena v štirinajstih upravnih enotah, v
letu 2002 pa sta postala obveza za organe javne uprave. V letu 2006 sta bila vprašalnik in
metodologija poenostavljena (Žurga, 2010, str. 58–59).
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Rezultati, ki sem jih uporabila pri svoji analizi, so bili torej pridobljeni na podlagi
vprašalnika, ki je bil izdelan po metodi SERVQUAL, anketiranje pa opravljajo na vseh
upravnih enotah v Sloveniji in povprašuje stranko UE oz. anketiranca najprej po njegovem
pričakovanju ter nato še o njegovi oceni dejanskega stanja po opravljeni storitvi oz. po
zaključenem obisku na upravni enoti. Rezultate analize objavijo na spletni strani
Ministrstva za javno upravo RS od leta 2003.
Vprašalnik je tako v grobem razdeljen v 2 sklopa. Anketiranci v obeh sklopih na
5- stopenjski merilni lestvici najprej ocenijo, kakšna pričakovanja imajo (za vsako
vprašanje posebej), ter nato po obisku ocenijo, kakšno je bilo dejansko stanje.
V prvem sklopu z vprašalnikom ugotavljajo pričakovanje in dejansko stanje o:
˗ urejenosti prostorov, opreme in okolja;
˗ dostopnosti in razumljivosti potrebnih informacij;
˗ ustrezni hitrosti reševanja postopkov (zadev);
˗ reševanju vse na enem mestu;
˗ znanju zaposlenih, ki izvajajo storitve;
˗ tem, ali zaposleni pri strankah vzbujajo zaupanje;
˗ tem, ali so storitve izvedene v skladu z obljubami (predvsem vsebinsko);
˗ pravočasnosti izvajanja storitev;
˗ tem, ali se zaposleni individualno zavzamejo za stranko;
˗ pripravljenosti pomagati uporabniku (stranki).
V drugem sklopu pa se testira lastnosti zaposlenega v smislu razkoraka med pričakovanim
in dejanskim stanjem, lastnosti pa so naslednje:
˗ urejenost,
˗ korektnost,
˗ pozornost,
˗ strokovnost,
˗ prijaznost.
Po vseh teh elementih povprašuje na ta način, da stranke najprej izrazijo svoja
pričakovanja z oceno 1 do 5 (5 pomeni najvišje pričakovanje oz. najboljši rezultat,
pričakovanje odlično opravljene storitve), nato pa po opravljeni storitvi, sestanku oz.
zaključenem »obisku« upravne enote ocenijo, kakšno je bilo dejansko stanje glede na
strankina pričakovanje, spet z oceno z razponom 1 do 5. Anketirani pa tudi odgovorijo,
koliko časa so morali čakati, da so prišli na vrsto, in sicer obkrožijo, ali so čakali do 5
minut ali več kot 5 minut ali nič.
Magda Bevk (2011), vodja glavne pisarne UE Kranj, pravi, da vprašalnik prinese precej
koristnih informacij, vendar je anketiranje uporabnikom velikokrat odveč, zato morajo
anketarji vložiti precej truda, da izpolnijo anketo. Uporabnik namreč nima občutka, da s
tem prispeva k izboljšanju upravnih storitev, odnosa uradnikov itd., kljub temu da so to za
UE pomembne informacije za izboljšanje poslovanja.
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5.2.1 OCENA UPRAVNE ENOTE KRANJ KOT CELOTE
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo so podani rezultati prej opisanega
vprašalnika, poleg rezultatov posameznih elementov je podana tudi skupna ocena kot
celota. Rezultati za Upravno enoto Kranj so prikazani v spodnjem grafikonu.
Grafikon 1: Ocena za UE kot celoto

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Na grafu lahko spremljamo gibanje povprečno dosežene ocene za Upravno enoto Kranj.
Razberem lahko, da je ocena v povprečju naraščala, torej je UE Kranj vlagala trud v
izboljšavo področji, po katerih kakovosti so bili vprašani anketiranci. Možno je opaziti, da
povprečna ocena od leta 2004 ne pade več pod oceno 4, po letu 2007 pa je bila dosežena
povprečna ocena dejanskega stanja vedno nad 4,50. Graf prikazuje tudi upad kakovosti,
skupna povprečna ocena namreč pade iz 4,72 v letu 2007 na 4,69 in nato na najnižjo
oceno v zadnjih štirih letih 4,55 v letu 2009. Leta 2010 je bila nato dosežena najvišja
ocena doslej, to je 4,80.
Upravna enota Kranj torej iz leta v leto napreduje in tako meni tudi vodja glavne pisarne
Upravne enote Kranj, Majda Bevk, ki pravi, da glede na visoke ocene, ki jih dosegajo na
UE Kranju v primerjavi z po velikosti primerljivimi upravnimi enotami, ne ostane veliko
prostora za nadaljnje izboljšave. Odstopanje ocene od najvišje možne pripisuje oviram s
področij, ki niso v njihovi pristojnosti (npr. klimatizacija prostorov) (Bevk, 2011).
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5.2.2 ANALIZA REZULTATOV: RAZKORAK MED PRIČAKOVANIM IN DEJANSKIM
STANJEM
V spodnji preglednici je predstavljen razkorak med dejanskim in pričakovanim stanjem
strank obravnavanih upravnih enot (izbrala sem 4 upravne enote, ki delujejo na območju
med seboj podobnih oz. Kranju bolj podobnih mestnih občin).
Preglednica 2: Upravne enote

Celje
Koper
Kranj
Novo mesto

Površina
(km2)
Število prebivalcev Povprečna starost
94,9
48081
40,49
311,2
47539
38,28
148
51225
37,38
298,5
40925
39,58
Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

V preglednici na naslednji strani je razkorak med pričakovanim in dejanskim stanjem
prikazan s pomočjo treh barv. Z rdečo barvo je prikazano stanje, ko je bilo pričakovanje
višje od dejanskega stanja, z rumeno barvo je označeno stanje: dejansko = pričakovano,
z zeleno pa je označeno tam, kjer je dejansko stanje preseglo pričakovanja anketirancev
(MJU, 2011).
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Preglednica 3: Doseganje pričakovanj strank

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011
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Leta 2003 so bili prvič objavljeni rezultati anketiranja in v preglednici lahko vidimo, da je
bilo dejansko stanje povečini nižje od pričakovanj anketirancev.
Lahko tudi omenim, da je bila povprečna ocena dejanskega stanja za posamezno upravno
enoto slednja: za Celje 3,68, za Kranj 3,75 in za Novo mesto 3,98.
Ocene
˗
˗
˗
˗
˗

na lestvici od 1 do 5 pa predstavljajo (Ministrstvo za javno upravo, 2011):
1 – zelo slaba (povprečna ocena od 1,00 do 1,99),
2 – slaba (povprečna ocena od 2,00 do 2,99),
3 – povprečna (povprečna ocena od 3,01 do 3,99),
4 – dobra (povprečna ocena od 4,00 do 4,99),
5 – zelo dobra (povprečna ocena od 5,00).

Iz slednjega lahko ugotovim, da so obravnavane upravne enote leta 2003 dosegale samo
povprečne rezultate, pričakovanja (lahko pa tudi »zahteve«) pa so bila višja. Uporabniki
storitev upravnih enot pričakujejo vsaj dobro opravljeno storitev in se samo povprečno,
kar pa je razumljivo.
Leta 2004 so rezultati še vedno podobni, pričakovanja so bila še vedno višja od
dejanskega stanja. Upravna enota Kranj pa je v smislu urejenosti opreme in prostorov oz.
v grobem kar urejenosti delovnega okolja dosegla pričakovanja anketirancev.
Naslednje leto je UE Kranj (tako kot UE Koper) svoje stranke razočarala pri vseh kriterijih.
V UE Celje in Novo mesto pa so prvič presegli pričakovanja svojih uporabnikov (zeleno
obarvana polja).
UE Kranj in UE Celje leta 2006 presegata pričakovanja anketirancev pri vseh kriterijih.
Povprečna ocena dejanskega stanja se je glede na prejšnje leto za Kranj povečala za 0,42
ocene (na 4.47), za Celje pa se je povečala iz 4,24 na 4,29. V razpredelnici lahko vidimo,
da pričakovanja v Celju leta 2005 niso dosežena, leta 2006 pa so sicer glede na malce
višjo dejansko oceno presežena. Iz tega lahko sklepam, da presežena pričakovanja
anketiranih niso rezultat nižjih pričakovanj. V UE Kranj je povprečna ocena dejanskega
stanja kar precej narasla in je lahko presenetila »skeptične uporabnike« storitev ter so vsa
zelena polja lahko tudi rezultat tega.
Od leta 2007 do 2010 so UE Kranj, Celje in Novo mesto na vseh področjih presegle
pričakovanja strank. Leta 2007 je UE Koper prav tako presegla pričakovanja uporabnikov
pri vseh kriterijih, leta 2008 pa so bili uporabniki na številnih področjih razočarani.
Povprečna ocena dejanskega stanja sicer počasi narašča, vendar v primerjavi z ostalimi
tremi obravnavanimi upravnimi enotami nazaduje, kar se lahko kaže tudi v oceni
anketiranih. Leta 2009 je UE Koper spet presegla pričakovanja strank, tega leta je bila
tudi višja povprečna ocena, ocena je poskočila za 0,22 ocene, kar je največ glede na
prejšnji dve leti. Ocena je bila to leto tudi bolj konkurenčna obravnavanim upravnim
enotam. Leta 2010 anketiranje na UE Koper ni bilo izvedeno.
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Vodja glavne pisarne UE Kranj Magda Bevk pravi, da so večjo pozornost do kakovosti
storitev in ravnanju s strankami v UE Kranj začeli namenjati v letu 2005, ko so
sistematično začeli spremljati zadovoljstvo strank. Veliko so k temu pripomogle usmeritve
Ministrstva za javno upravo RS. Vodstvo je osveščalo zaposlene na rednih mesečnih
sestankih oddelkov, rezultati anket so se analizirali in na podlagi teh so bili sprejeti
potrebni ukrepi.
Delo uslužbencev spremljajo preko mesečnih poročil o delu in odzivih strank preko letne
ankete ter vpisov v knjigo pripomb in pohval ter organizirajo seminarje oz. delavnice za
delo s strankami. »Naši zaposleni se zavedajo, da je odnos do strank ključnega pomena
pri njihovem delu, kar se kaže tudi v zelo dobrih ocenah, ki nam jih stranke namenijo v
anketah« (Bevk, 2011).
Upravna enota Kranj je, tako kot pravi vodja glavne pisarne, resnično spremenila svoje
delo, kar je zelo dobro prikazano v preglednici 3. Pred letom 2004 se v glavnem pojavljajo
rdeča polja, po letu 2005 pa so vidna samo še zelena polja. Če rezultat povežem še s
skupno doseženo oceno, ki tudi vsako leto narašča, bi lahko menila, da obstaja možnost,
da bo UE Kranj prihodnje leto morda dosegla celo najvišjo oceno, tj. oceno 5.
Vodja glavne pisarne Magda Bevk pravi, da so na UE Kranj najšibkejši v urejenosti
prostorov, opreme in okolja, ki pa se bo s klimatizacijo, ki je predvidena za naslednje leto,
občutno izboljšala. V letu 2007 so vse storitve za stranke preselili v pritličje in jih tako še
približali svojim strankam. Pogrešajo tako samo še klimo, izvedba katere je v pristojnosti
Mestne občine Kranj, s katero si delijo poslovno stavbo.
5.2.3 POVPREČNA STOPNJA DOSEGANJA CILJA I
V nadaljevanju sem za obdelavo podatkov uporabila metodo, ki jo bolj pogosto uporabijo
pri metodi benchmarkinga; uporabila sem metodo povprečne stopnje doseganja cilja.
Izbrala sem 11 upravnih enot (vse, ki delujejo na območjih mestnih občin), obdelovala pa
sem podatke o povprečni doseženi oceni dejanskega stanja, torej kakšna je bila dosežena
povprečna ocena na lestvici od 1 do 5 za posamezno upravno enoto v posameznem letu.
Podatki so zbrani in prikazani v preglednici 4: na skrajni levi strani je izpisano leto
ocenjevanja, nato so v vsakem oknu posebej izpisane povprečne dosežene ocene za
vsako upravno enoto posebej, pod vsakim stolpcem pa je izračunana še povprečna ocena
za posamično upravno enoto za vsa leta skupaj, v zadnji vrstici pa je prikazan vrstni red,
ki prikazuje UE, ki je dosegla najvišjo povprečno oceno (1) v vseh letih skupaj, do
najslabše dosežene ocene (10). Skrajno desno so prikazane ciljne vrednosti, in sicer v
dveh različicah. Različica I predstavlja najvišjo doseženo oceno, ki jo je dosegla ena izmed
obravnavanih 11 upravnih enot, pri različici II pa je kot ciljna vrednost prikazana najvišja
ocena, ki jo lahko doseže upravna enota, torej ocena 5.
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Preglednica 4: Povprečna stopnja doseganja cilja

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Preglednica 4 na prejšnji strani prikazuje naslednji korak moje analize. Prikazani so
izračuni po različici I. Spodaj napisane podatke sem dobila na način, da sem povprečno
doseženo oceno za vsako leto in za vsako UE posebej delila s ciljno vrednostjo (različice
I). Na ta način sem dobila informacijo, katera upravna enota je za posamezno leto
dosegla najvišjo oceno oz. je bila glede na zastavljeno ciljno vrednost 100 odstotna. Ta
način pa da pomembnejšo informacijo, in sicer, koliko ostale UE odstopajo od ciljne
vrednosti oz. koliko odstotne so posamezne upravne enote glede na zastavljeno ciljno
vrednost. Rezultati so prikazani v preglednici 5.
Če pogledamo npr. leto 2003, lahko vidimo, da je Upravna enota Slovenj Gradec to leto
dosegla najvišjo oceno izmed vseh 11 upravnih enot, leta 2003 je dosegla povprečno
oceno 4,29, ki je bila torej najvišja dosežena povprečna ocena, in je tako postala ciljna
vrednost pri mojem izračunu. UE Slovenj Gradec je bila glede na ciljno vrednost 100odstotna (v preglednici: 1,000). UE Kranj pa je od ciljne vrednosti odstopala za 12,6
odstotka oziroma je bila 87,4-odstotna v doseganju ciljne vrednosti. V UE Kranj bi morali
torej na določenih področjih izboljšati svoje delo za skupaj 12,6 odstotka, da bi bili
ocenjeni z enako oceno kot tisto leto najboljša UE Slovenj Gradec.
V razpredelnici lahko opazimo, da je UE Kranj načeloma konkurenčna najbolje ocenjenim
upravnim enotam, po večini je bila v doseganju ciljne vrednosti vsaj 90-odstotna. Če
pogledamo natančneje, lahko opazimo, da je UE Kranj nekoliko bolj nazadovala v prvih
dveh letih oz. v začetkih ocenjevanja, torej leta 2003 in 2004. Od leta 2005 do leta 2007
je možno slediti napredku oz. lahko vidimo, da je Upravna enota Kranj postajala vedno
bolj konkurenčna ostalim UE, leta 2007 je dosegla celo najvišjo oceno izmed vseh 11 UE
in je tako tisto leto postala merilo in zgled ostalim 10 UE. Tudi v naslednjih treh letih
ocenjevanja je dosegala dobro oceno v primerjavi z ostalimi. V povprečju (vsa leta
ocenjevanja) pa je bila UE Kranj 95,5-odstotna v doseganju ciljne vrednosti oz. je njena
ocena odstopala od najbolje dosežene ocene za 4,5 odstotka in je po uspešnosti
doseganja ciljne vrednosti 4. najboljša UE (izmed izbranih 11).
Preglednica 6 pa prikazuje odstopanje med doseženo oceno in med najvišjo možno oceno
na lestvici od 1 do 5, torej oceno 5, za posamezno upravno enoto v posamezno leto.
Če torej podrobneje pogledam uspešnost UE Kranj, ki je tudi predmet moje analize, lahko
opazim naprej to, da po tej različici dosega 5. mesto po uspešnosti doseganja ciljne
vrednoti, to je ocena 5. Po različici I je namreč dosegla 4. mesto. Razlog tiči v fiksni ciljni
vrednosti, kajti pri prejšnji metodi se je ciljna vrednost za vsako leto spremenila in se je s
tem spreminjala tudi uspešnost doseganja ciljne vrednosti, odvisna je bila od višine
najvišje ocene, ki pa se je spreminjala vsako leto.
Upravna enota Kranj je bila v povprečju 87,3-odstotna v uspešnosti doseganja ciljne
vrednosti, torej je odstopanje od najvišje ocene 5 v povprečju za 12,7 odstotka.
Zanimiv je tudi podatek, da je bila po tej metodi najuspešnejša leta 2010 in ne leta 2007
kot pri različici I. Leta 2010 je bila 96-odstotna, 2007 pa ji je zmanjkalo 5,6-odstotka.
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Tako lahko povzamem, da je UE Kranj lani dosegla najvišjo oceno, v primerjavi z ostalimi
11 UE pa se je najbolje odrezala leta 2007, ko je dosegla najvišjo povprečno oceno.
V razpredelnici 6 lahko opazimo, da je ocena za leto 2007 bližje najvišji oceni 5, vedno je
vsaj 90-odstotna pri doseganju ciljne vrednosti.
Upravna enota Kranj napreduje v skupni povprečni oceni, torej izboljšuje svoje delo. Če
torej združimo preglednico 3 in preglednici 5 in 6, lahko opazimo, da UE Kranj napreduje
na vseh področjih (urejenost prostorov, informacije, hitrost reševanja, »vse na enem
mestu«, znanje, zaupanje, rešitev zadev v skladu z obljubami, pravočasnost, zavzemanje
in pomoč stranki ter urejenost, korektnost, pozornost, strokovnost in prijaznost
strokovnega delavca).
To nam potrjuje povprečno dosežena ocena za posamezno leto in odstopanje od najvišje
ocene, ki je od leta 2007 vedno največ za 9 odstotkov manjša od ocene 5, v letu 2010
samo za 4 odstotke, torej se povprečna ocena nahaja nad oceno 4,5. Opazi pa se tudi
zadovoljstvo uporabnikov, ki so od leta 2006 vedno pozitivno presenečeni nad napredkom
UE Kranj na vseh področjih (zelena polja pri vseh kriterijih).
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Preglednica 5: Povprečna stopnja doseganja cilja

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Preglednica 6: Povprečna stopnja doseganja cilja

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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5.2.4 POVPREČNA STOPNJA DOSEGANJA CILJA II
Preglednica 7: Ciljne vrednosti

LETO/UE

Različica I
Različica II
Ciljne
Ciljna vrednost je
vrednosti
5
3,98
5

2003

Celje
3,68

Koper
0,00

Kranj
3,75

Novo mesto
3,98

2004

3,55

3,74

4,00

4,17

4,17

5

2005

4,24

3,63

4,05

4,20

4,24

5

2006

4,29

4,11

4,47

4,26

4,47

5

2007

4,44

4,06

4,72

4,56

4,72

5

2008

4,70

4,21

4,69

4,59

4,70

5

2009

4,63

4,43

4,55

4,63

4,63

5

2010

4,62

0,00

4,80

4,74

4,80

5

Povp.ocena
Vrstni red

4,27
3

4,03
4

4,38
2

4,39
1

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

V nadaljevanju sem rezultate metode povprečne stopnje doseganja cilja prikazala še
grafično. Prikazala pa sem podatke samo za naslednje upravne enote: UE Celje, UE Koper,
UE Novo mesto in seveda UE Kranj. Kot sem omenila že na prejšnjih straneh, sem te UE
izbrala zaradi podobnega števila prebivalstva in vse UE so na območju mestnih občin.
Omenjene UE sem izbrala tudi z razlogom, ker so kljub podobnemu številu prebivalstva na
zelo različnih delih Slovenije in sem s tem pridobila še na raznolikosti statistične
obravnave. S tem lahko spremljam, kako skrbijo za kakovost in zadovoljstvo uporabnikov
na različnih delih Slovenije.
V nadaljevanju sem spet prikazala obe različici, torej različico I, kjer so ciljne vrednosti
najboljša povprečna ocena UE (izmed UE Kranj, Celje, Koper in Novo mesto), ter
različico II, kjer je ciljna vrednost ocena 5, torej najvišja možna ocena.
V preglednici 7 sta predstavljena oba načina. Za različico I so obarvane ciljne vrednosti, s
čimer sem poudarila, katera izmed izbranih 4 upravnih enot je dosegla najvišjo oceno v
posameznem letu. Tako lahko opazim, da sta UE Kranj in UE Novo mesto dosegli najvišjo
oceno v primerjavi z ostalimi kar trikrat, UE Celje je dosegla najvišjo oceno dvakrat, UE
Koper pa ni nikoli dosegla najvišje ocene, v letih 2003 in 2010 pa anketiranja sploh niso
izvajali.
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Preglednica 8: Različica I
LETO/UE
2003

Celje
0,925

Koper
0,000

Kranj
0,942

Novo mesto
1,000

2004

0,851

0,897

0,959

1,000

2005

1,000

0,856

0,955

0,991

2006

0,960

0,919

1,000

2007

0,941

0,860

1,000

0,953 različica I
0,966

2008

1,000

0,896

0,998

0,977

2009

1,000

0,957

0,983

1,000

2010

0,963

0,000

1,000

0,988

POVP.

0,955

0,898

0,980

0,984

3

4

2

1

VRSTNI RED

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

V preglednici 8 so prikazani rezultati, pridobljeni po različici I, z rumeno barvo pa so
dodatno poudarjeni rezultati za UE Kranj. Odstotki doseganja cilja oz. odstopanja od
najvišje dosežene ocene določene upravne enote so prikazani v grafikonih v nadaljevanju.
Leta ocenjevanja oziroma anketiranja so označena na zunanjem robu. Zunanja črta grafa
(»pajkove mreže«) prikazuje najvišjo oceno, ki je bila dosežena v določenem letu, modro
polje pa doseženo oceno UE.
Upravna enota Novo mesto in Upravna enota Kranj pa sta si zelo podobni v doseganju
najboljše ocene. V Upravni enoti Novo mesto so bili nekoliko bolj uspešni. Če pogledamo v
preglednico, vidimo, so v povprečju dosegli boljši rezultat od UE Kranj za 0,4 odstotka.
Opazimo pa lahko tudi, da je UE Kranj v primerjavi z ostalimi upravnimi enotami iz leta v
leto bolj napredovala, lani pa je dosegla najvišji rezultat nasploh. Ta napredek lahko
spremljamo po letih (grafikon2) in opazimo, da se odmik od zunanje črte manjša. UE
Novo mesto je kljub dobremu začetku nato v letih 2005 do 2008 rahlo popustila (odmik
od zunanje črte), vendar je potem ponovno nadoknadila, medtem ko je UE Kranj stabilno
dohajala najbolje ocenjeno upravno enoto v posameznem letu.
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Grafikon 2: Izbrane UE, različica I

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Preglednica 9: Različica II
LETO/UE
2003

Celje
0,736

Koper
0,000

Kranj
0,750

Novo mesto
0,796

2004

0,710

0,748

0,800

0,834

2005

0,848

0,726

0,810

0,840

2006

0,858

0,822

0,894

2007

0,888

0,812

0,944

0,852 različica II
0,912

2008

0,940

0,842

0,938

0,918

2009

0,926

0,886

0,910

0,926

2010

0,924

0,000

0,960

0,948

POVP.

0,854

0,806

0,876

0,878

3

4

2

1

VRSTNI RED

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
Grafikon 3: Izbrane UE, različica II

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Preglednica 9 prikazuje odstopanje od najvišje ocene 5, ki jo je možno doseči z
ocenjevanjem po tem vprašalniku. Opazimo lahko, da je UE Koper dosegala najslabše
rezultate v primerjavi z ostalimi štirimi upravnimi enotami.
UE Novo mesto in UE Kranj sta vsako leto bolj napredovali. Odstopanje od najvišje ocene
je vsako leto manjše. V prejšnji analizi sem napisala, da je UE Kranj napredovala vsako
leto, za UE Novo mesto pa sem ugotovila, da je v določenih letih popustila, torej popustila
je v primerjavi z ostalimi upravnimi enotami, ki sem jih izbrala za primerjavo.
Če povzamem, prejšnja analiza je prikazala napredek upravne enote v primerjavi ostalimi
upravnimi enotami in zaostanek od najbolje ocenjene upravne enote v posameznem letu,
ta ocena pa se je iz leta v leto spreminjala. Grafikoni na prejšnji strani pa prikazujejo
odstopanje od najvišje ocene.
5.2.5 STRANKE IN ČAKANJE NA STORITEV
V preglednici 10 na naslednji strani so prikazani odstotki strank, ki so na storitev čakale
več kot 5 minut, ki so čakale do 5 minut, ki niso čakale na storitev ter ki so čakale od 0 do
5 minut – skupaj za izbrane upravne enote, prikazane pa so tudi povprečne ocene strank
o kakovosti dela izbranih upravnih enot.
Upravna enota Kranj ima vsa leta, v katerih se je izvajalo anketiranje odstotek strank, ki
so čakale od 0–5 minut, višji od 50 odstotkov, tak rezultat dosega tudi Upravna enota
Novo mesto, v Upravni enoti Celje in Koper pa je v letu 2004 čakalo od 0–5 minut manj
kot 50 % strank, v Upravni enoti Koper pa je bil podoben rezultat tudi naslednje leto.
V Upravni enoti Kranj odstotek strank, ki so čakale od 0 do 5 minut, v letu 2006 močno
naraste (na 81,98 %) in še narašča do predlanskega leta, takrat pade na 72,27 %, lani pa
je odstotek ponovno narastel, in sicer je lani čakalo od 0 do 5 minut kar 91,18 % strank,
kar je največ do sedaj in tudi največ izmed izbranih upravnih enot.
Upravna enota Kranj pa je dosegla tudi najvišji odstotek strank, ki niso nič čakale, lani je
bilo namreč kar 72,34 odstotka vseh anketiranih strank, ki so bile takoj na vrsti, torej so
čakale 0 minut. Ostale upravne enote pa niso presegle 60 % strank, ki so bile takoj na
vrsti, točno 60 odstotkov strank, ki niso nič čakale, je dosegla UE Novo mesto leta 2008.
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Preglednica 10: Stranke in čakanje na storitev
UE

Celje

Ocena za
UE kot
celoto
(vzorec)
3,68

Koper

Niso
čakale

30,3

Čakale
do 5
minut

Skupaj Več kot
(nič in 5 minut
do 5
min)
28,6
58,9
41,1

Leto

anketiranje ni bilo izvedeno

Kranj
Novo
mesto
Celje

3,75

29,1

35

64,1

35,9 2003

3,98

44,8

19,6

64,4

35,6

3,55

23,8

22,6

46,4

53,6

Koper

3,74

22

19,9

41,9

58,1

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,00

32,3

20,8

53,1

46,9 2004

4,17

51,5

26,7

78,2

21,8

4,24

44,7

34,1

78,8

21,2

Koper

3,63

18,8

23,4

42,2

57,8

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,05

35,7

20,1

55,8

44,2 2005

4,20

56,8

23,1

79,9

20,1

4,29

33,50

29,92

63,42

36,58

Koper

4,11

27,44

31,77

59,21

40,79

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,47

61,34

20,64

81,98

18,02 2006

4,26

43,79

25,00

68,79

31,21

4,44

50,90

27,15

78,05

21,95

Koper

4,06

40,15

25,18

65,33

34,67

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,72

62,72

20,12

82,84

17,16 2007

4,56

58,09

23,43

81,52

18,48

4,70

53,60

25,60

79,20

20,80

Koper

4,21

43,40

27,43

70,83

29,17

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,69

62,46

21,11

83,57

16,43 2008

4,59

60,00

27,33

87,33

12,67

4,63

46,33

29,00

75,33

24,67

Koper

4,43

48,33

32,67

81,00

19,00

Kranj
Novo
mesto
Celje

4,55

42,99

29,28

72,27

27,73 2009

4,63

52,94

25,82

78,76

21,24

4,62

44,47

28,18

72,65

27,35

Koper
Kranj
Novo
mesto

anketiranje ni bilo izvedeno
4,80

72,34

18,84

91,18

4,74

52,60

25,32

77,92

8,82 2010
22,08

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Preglednica 11: Čakanje na storitev, UE Kranj
Ocena za
UE KRANJ
kot celoto
(vzorec)

Leto

Niso čakale Čakale do 5
minut

Skupaj
(nič in do 5
minut)

Več kot 5
minut

3,75

2003

29,1

35

64,1

35,9

4,00

2004

32,3

20,8

53,1

46,9

4,05

2005

35,7

20,1

55,8

44,2

4,47

2006

61,34

20,64

81,98

18,02

4,72

2007

62,72

20,12

82,84

17,16

4,69

2008

62,46

21,11

83,57

16,43

4,55

2009

42,99

29,28

72,27

27,73

4,80

2010

72,34

18,84

91,18

8,82

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

V preglednici 11 so zbrani podatki o čakanju strank za UE Kranj, ki so prikazani tudi v
spodnjem grafikonu.
Grafikon 4: Minute čakanja

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.
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Na grafikonu 4 lahko spremljamo odstotek strank, ki so čakale več kot 5 minut, od 0 do 5
minut in ki niso nič čakale. Opazimo lahko, da odstotek strank, ki čaka več kot 0 minut,
torej 0–5 minut in več kot 5 minut, upada. Odstotek strank, ki niso nič čakale v vrsti, pa
narašča. Opaziti je sicer mogoče upad odstotka strank, ki so bile takoj na vrsti (leta
2009), vendar pa lahko vidimo, da je lansko leto močno narasel in tako dosegel tudi
najvišjo vrednost do sedaj. UE Kranj je torej opazila upad in se naslednje leto potrudila in
rezultat občutno popravila.
Grafikon 5: Minute čakanja 2

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Vodja glavne pisarne Upravne enote Kranj je mnenja, da na zadovoljstvo strank najbolj
vpliva primeren odnos uslužbenca, rešitev zadeve v korist stranke in to, da ji na storitev ni
treba čakati.
Vpliv slednjega sem poskušala preveriti, rezultat sem prikazala v grafikonu 5. V grafikonu
so tri črte, ena od teh (rdeča) prikazuje gibanje povprečne ocene kakovosti dela Upravne
enote Kranj, drugi dve (spodnji) črti pa prikazujeta gibanje odstotka strank, ki na storitev
niso čakale (temno modra), ter gibanje skupnega odstotka strank, ki na storitev niso nič
čakale, in strank, ki so na storitev čakale do 5 minut (svetlo modra).
Opazimo lahko podoben vzorec gibanja, sicer je pri gibanju povprečne ocene manj
intenziven, vendar vseeno podoben. Črti, ki prikazujeta odstotke čakanja strank, se
gibljeta zelo podobno, razlikujeta se samo v drugem letu anketiranja. V letu 2004 je
namreč upadel skupni odstotek strank, ki so čakale 0 minut in do 5 minut, medtem ko
vidimo naraščanje odstotka strank, ki niso nič čakale. Kljub temu lahko opazimo podobno
gibanje skupne ocene kakovosti dela UE Kranj, gibanje je sicer manj intenzivno, vendar je
zelo podobno. Ko raste odstotek strank, ki niso čakale, ali skupni odstotek strank (0 minut
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in do 5 minut), raste tudi skupna ocena kakovosti, ko padeta črti, ki prikazujeta odstotek
čakanja, pade tudi skupna ocena.
Glede na zgornji grafikon lahko sklepamo, da doba čakanja oziroma to, da stranki ni treba
čakati na storitev, res močno vpliva na strankino zaznavo kakovosti.
5.2.6 Upravna enota Kranj in ostale upravne enote
Slika 4: Zemljevid Slovenije, prikaz upravnih enot

Vir: Portal upravnih enot, 2011.

Slika 4 prikazuje podatke, zbrane v tabeli na naslednji strani. Z rdečimi pikami sem
označila upravne enote, ki so v enem ali več letih dosegle najslabšo oceno kakovosti dela
kot celoto, z zelenimi pikami pa so označene UE, ki so v katerem koli letu dosegle najvišjo
oceno. Pike pa so prav tako prikazane v različnih velikostih, tako da najmanjša pika
označuje UE, ki je bila v enem izmed let izvajanja anketiranja najslabše ocenjena ali
najbolje ocenjena izmed vseh 58 upravnih enot. Zeleni piki srednje velikosti označujeta
upravni enoti, ki sta dosegli najvišjo oceno v dveh različnih letih ocenjevanja. Največji piki
pa označujeta najboljši oz. najslabši rezultat, ki se je v UE ponovil kar trikrat.
Tako je prikazano, da je UE Gornja Radgona bila najbolje ocenjena kar trikrat (če
pogledamo preglednico na naslednji strani, vidimo, da je bilo to v letih 2004, 2005 in
2008. Kar trikrat najslabše ocenjena pa je bila Upravna enota Koper.
Po dvakrat najbolje ocenjeni sta bili UE Krško in UE Trebnje, v prvem letu anketiranja,
torej leta 2003, pa je najboljšo oceno prejela UE Slovenske Konjice. UE Maribor, Celje,
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Ljubljana, Pesnica in Ajdovščina pa so bile vse v enem izmed proučevanih let najslabše
ocenjene. Upravna enota Kranj (območje obarvano rumeno) ni bila v vseh letih, ko se je
izvajalo anketiranje, niti najslabše niti najbolje ocenjena v primerjavi z vsemi upravnimi
enotami v Republiki Sloveniji.
Preglednica 12: Najvišja dosežena ocena in najnižja dosežena ocena po letih

LETO

UE

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Maribor
Celje
Koper
Koper
Koper
Ljubljana
Pesnica
Ajdovščina

MIN.
3,25
3,55
3,63
4,11
4,06
4,20
4,23
4,02

MAX.
4,51
4,67
4,68
4,83
4,92
4,92
4,95
4,95

UE
Slovenske
Konjice
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Krško
Trebnje
Gornja Radgona
Krško
Trebnje

Vir: Portal upravnih enot, 2011.

Na grafikonu 6 je prikazano gibanje najboljših in najslabših ocen v posameznih letih.
Grafikon 6: Najvišja dosežena ocena in najnižja dosežena ocena po letih

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Zgornja meja oz. najvišja dosežena ocena iz leta v leto narašča, gibanje minimalne ocene
oz. spodnje meje pa je malce bolj razgibano. Ocena do leta 2004 narašča, v letu 2005
spet malo upade, nato dve leti spet raste, v letu 2010 pa se vrednost najslabše ocene
spet zmanjša.
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Preglednica 13: Kranj in povprečna ocena ter najvišje dosežena ocena

Leto

Povprečna ocena
(vse UE)

Najvišje dosežena
ocena v
posameznem letu

Kranj

2003

4,02

4,51

3,75

2004

4,13

4,67

4,00

2005

4,24

4,68

4,05

2006

4,45

4,83

4,47

2007

4,53

4,92

4,72

2008

4,59

4,92

4,69

2009

4,59

4,95

4,55

2010

4,66

4,95

4,80

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Podatki v zgornji preglednici so prikazani tudi v naslednjih dveh grafikonih. Prikazujejo, v
kakšnem razmerju je bila Upravna enota Kranj v primerjavi s povprečno doseženo oceno
po letih (vse UE) ter najvišjo doseženo oceno.
Grafikon 7: UE Kranj in povprečna ocena

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Na grafikonu 7 lahko opazujemo gibanje povprečne ocene kakovosti dela UE in gibanje
dosežene ocene za posamezno leto za UE Kranj. Sama »pot« obeh ocen ima podobno
obliko, ko ena raste, raste tudi druga, in ko ena upade, pade tudi druga. Opazim pa lahko
slednje, do leta 2005 je UE Kranj dosegala podpovprečne rezultate, leta 2006 je bil
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dosežen rezultat povprečen glede na ostale upravne enote, v letih 2007 in 2008 je bila UE
Kranj nadpovprečno ocenjena, naslednje leto je spet dosegla povprečen rezultat, vendar
pa se leta 2010 ponovno dvigne nad povprečje.
Grafikon 8: Primerjava najvišje in povprečne ocene UE Kranj

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2011.

Z grafikonom 8 sem želela prikazati razmerje med doseženo oceno UE Kranj (zelena
barva) ter povprečno oceno (modra barva) in najvišje doseženo oceno (rdeča barva).
Ta grafikon potrjuje prejšnje ugotovitve. UE Kranj je bila pod povprečjem le do leta 2005,
nato je dosegla povprečno oceno in celo nadpovprečne rezultate. Opazimo tudi, da v
nobenem izmed proučevanih let ni dosegla najvišje ocene kakovosti dela izmed vseh 58
upravnih enot.
UE Kranj se do leta 2007 vedno bolj približuje najbolje ocenjeni UE v posameznem letu, v
letih 2008 in 2009 opazimo odmik od najvišje ocene, leta 2009 ocena pade celo pod
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povprečje (opazi se namig modre barve). V letu 2010 se ocena UE Kranj spet zelo približa
najvišji oceni. Lani je UE Kranj dosegla najboljšo oceno do sedaj in se njena ocena
razlikuje od najbolje ocenjene leta 2010 UE Trebnje za 0,15 ocene oziroma je bila v
primerjavi z najbolje ocenjeno 97-odstotna.

5.3 PREVERITEV HIPOTEZ
S prvima dvema hipotezama sem želela preveriti delo upravne enote kot take. Hipotezi se
nanašata na Upravno enoto Kranj in na njen napredek po letih.
H1: Upravna enota Kranj skrbi za kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov.
Hipotezo H1 potrdim. Pridobljeni rezultati nam prikazujejo, da je UE Kranj z leti
napredovala, splošna ocena kakovosti storitev je z leti naraščala, to nam dokazuje, da
Upravno enoto Kranj zanima, kako storitve ocenjujejo uporabniki, in se trudi, da bi delala
bolj kakovostno ter zadovoljila stranke. Slednje nam potrjujejo tudi rezultati za
posamezno področje, npr. strokovnost, prijaznost, odzivnost ter urejenost uslužbenca in
prostorov, krajše čakalne vrste in podobno, rezultati kažejo, da UE Kranj po letu 2005
vsako leto presega pričakovanja svojih strank.
Čakalne vrste na proučevani upravni enoti se krajšajo, vedno večji je odstotek strank, ki
niso čakale na storitev, kar tudi nakazuje na to, da se upravna enota trudi za zadovoljstvo
svojih strank.
Vodja glavne pisarne mi je tudi zaupala, da so v letu 2007 preselili svoje pisarne v pritličje
in na ta način še približali storitve strankam in jih tako naredili bolj dostopne. Magda Bevk
pa je omenila tudi, da so v naslednjem letu predvidene tudi druge izboljšave, kot je
klimatizacija in urejenost opreme in prostorov. O adaptacijah se pogovarjajo z Mestno
občino Kranj, s katero si delijo stavbo in ki je za slednje pristojna. Vodja glavne pisarne je
prav tako omenila, da osveščajo uslužbence, zaposlene na UE Kranj na ta način, da
organizirajo seminarje in delavnice za delo s strankami.
H2: Upravna enota Kranj se odziva na rezultate o zadovoljstvu uporabnikov, pridobljenih

z vprašalnikom, in pri naslednjih meritvah beleži boljše rezultate.
Hipotezo H2 potrdim. Druga hipoteza se navezuje na prvo hipotezo. UE Kranj, kot sem
omenila že zgoraj, resnično vsako leto beleži boljši rezultat.
Vodja glavne pisarne Majda Bevk pravi, da rezultati, pridobljeni z vprašalnikom, prispevajo
pomembne informacije za izboljšanje poslovanja. Poudarila je tudi, da delo uslužbencev,
zaposlenih na UE Kranj, spremljajo preko mesečnih poročil o delu in odzivih strank preko
letne ankete in vpisov v knjigo pripomb in pohval.
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Dobri rezultati in vsakoletni napredek nakazujejo, da se UE Kranj trudi delati kakovostno,
želi nuditi kakovostno storitev svojim strankam ter želi strankam nuditi pozitivno izkušnjo,
ko vstopajo v upravni postopek.
Hipotezi H3 in H4 pa kažeta razmerje med UE Kranj in ostalimi upravnimi enotami v
Sloveniji. Želela sem primerjati, kje je UE Kranj med vsemi upravnimi enotami ter kje med
primerljivimi.
H3: Upravna enota Kranj je po splošni oceni kakovosti storitev v letu 2010 med prvimi 10

upravnimi enotami izmed vseh upravnih enot.
Upravna enota Kranj si v letu 2010 deli 12. mesto z Upravno enoto Murska Sobota.
Hipotezo H3 torej zavrnem.
Hipoteze res ne morem potrditi, vendar ko sem spremljala gibanje ocene UE Kranj, sem
opazila, da je UE Kranj skoraj vsa leta presegala povprečno doseženo oceno in da je
sledila gibanju najvišje dosežene ocene v posameznem letu, ki je naraščala.
Ugotavljam, da je UE Kranj glede na rezultate konkurenčna ostalim upravnim enotam,
dosega nadpovprečne rezultate in se lahko kosa z najboljšimi upravnimi enotami.
H4: Upravna enota Kranj v primerjavi s podobnimi upravnimi enotami sledi oz. kaže celo

večji napredek na področju kakovostnega dela s strankami.
Za primerljive upravne enote sem izbrala UE Koper, Celje in Novo mesto. Moj kriterij je bil
slednji, upravna enota deluje na območji mestne občine ter da so si podobne v številu
prebivalstva. Pridobljeni rezultati so pokazali, da je UE Kranj povprečno na drugem mestu
med štirimi, na prvem mestu je UE Novo mesto, vendar je UE Kranj blizu ali tik za njo, v
zadnjih letih pa je presegla rezultat UE Novo mesto. Četrto hipotezo potrdim.
Upravna enota Kranj torej dela kakovostno, zavedajo se, da so lahko na določenih
področjih še boljši. Po rezultatih vprašalnika lahko zaključim, da so stranke (sploh v
zadnjih letih) zadovoljne z delom upravne enote. V Upravni enoti Kranj se torej zavedajo
kako pomembno je, da so storitve kakovosti, in kot navaja vodja glavne pisarne Magda
Bevk (2011):
»V UE Kranj se vsi zaposleni zavedamo, da smo v službi naših strank. Rezultate
spremljamo in izvajamo potrebne ukrepe. Stalno si prizadevamo za strokoven in
prijazen odnos do strank. Skrbimo za urejenost prostorov in informiranje strank (nova
pisarniška oprema, urejevalci vrst, zgibanke, vodnik po UE, svetovalec – varnostnik pri
vhodu v stavbo). Ravno tako skrbimo, da so uslužbenci usposobljeni za izvajanje več
upravnih nalog, zato jih lahko hitro prerazporedimo na delovna mesta, kjer se pokaže
potreba po dodatnih uslužbencih. S tem zmanjšujemo čas čakanja. S spremljanjem
obremenjenosti zaposlenih delo razporejamo tako, da so zadeve rešene takoj oz. v
zakonsko določenih rokih.«
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6 ZAKLJUČEK

Spremembe na področju kakovosti in učinkovitosti se sedaj že intenzivno izvajajo tudi v
javni upravi. Javna uprava je bila skozi leta prisiljena tako s področja zakonodaje kot tudi
v smislu doseganja pričakovanj strank (ki pa je gibljiv pojem, pot tega gibanja pa je le še
navzgor) slediti vplivu zasebnega sektorja, v katerem so pojmi kakovost, učinkovitost,
konkurenčnost ter ravnanje s strankami ukoreninjeni v sam pojem organizacije, stranke
so deležne pozornosti na vsakem koraku in to vpliva na pričakovanja strank, tudi ko
vstopajo v upravni proces.
Kljub temu da je javna uprava neprofitna in monopolna institucija, mora pri svojem
delovanju poleg zakonitega delovanja upoštevati tudi vseh 5 E (Effectivness – uspešnost,
Efficiency – učinkovitost, Economy – gospodarnost, Ethics – etika, Ecology – ekologija).
Kot pravi Bohinc (2001, str. 5), mora sodobna javna uprava delovati po načelu zakonitosti
v smislu usmerjenosti k uporabniku in mora biti učinkovita, strokovna in politično
nevtralna; njen cilj je nuditi hitre in učinkovite javne storitve.
Javna uprava je primorana kontrolirati svoje delo in izvajati meritve uspešnosti in
kakovosti ter zadovoljstva strank in se nato tudi odzvati na povratne informacije, ki jih pri
tem procesu pridobi. Kot odziv na potrebe po merjenju pa v slovenski javni upravi
uporabljajo več orodij za merjenje, kot je PRSPO, CAF, ISO idr.
Javna uprava je prav tako kot zasebni sektor pod vplivom zunanjih dejavnikov in ko pri
podajanju rezultatov delovanja upoštevamo še vpliv okolja, lahko opazimo, da je uspešna
in učinkovita tista organizacija, ki se je znala hitro in učinkovito odzvati na vplive okolja.
Pod vpliv okolja pa štejemo (poleg zakonov, predpisov ipd.) tudi mehke spremenljivke,
kot so kadri, skupne vrednote, njihova znanja, sposobnosti, te spremenljivke se kažejo
navzven, oceniti pa jih je možno na način, da po mnenju vprašamo okolico – uporabnike
oz. stranke.
Glavni orodji za merjenje zadovoljstva uporabnikov pa sta barometer kakovosti (ki se
izvaja mesečno) in pa vprašalnik, ki temelji na metodi SERVQUAL. Slednji vprašalnik oz.
metodologijo so leta 2000 razvili pod okriljem Odbora za kakovost in Ministrstva za
notranje zadeve. Vprašalnik je namenjen merjenju in ugotavljanju razkoraka med
pričakovano in dejansko zaznavo kakovosti storitve z vidika strank.
Rezultati tega vprašalnika so objavljeni na spleti strani Ministrstva za javno upravo RS, in
sicer od leta 2003 dalje, ter so glavni vir statističnih podatkov, ki sem jih obravnavala v
analitičnem delu svoje diplomske naloge.
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Na podlagi analize podatkov in pogovora z vodjo glavne pisarne UE Kranj sem prišla do
splošne ugotovitve, da Upravna enota Kranj dela glede na splošno oceno v povprečju
vsako leto bolje ter da od leta 2006 dalje presega pričakovanja strank na vseh področjih.
Tako sem potrdila tri od štirih zastavljenih hipotez. Upravna enota Kranj namreč ne spada
med najuspešnejših 10 upravnih enot (izmed vseh 58). V primerjavi z 11 UE, ki delujejo
na območju mestnih občin, sem ugotovila, da se UE Kranj glede na povprečno vrednost
nahaja na 5. mestu, če pa uporabim metodo povprečne stopnje doseganja cilja,
ugotovim, da se UE Kranj pri variabilni ciljni vrednosti nahaja na 4. mestu, pri fiksni
vrednosti pa prav tako na 5. mestu. Če povzamem, se UE Kranj nahaja nekje na sredini.
V primerjavi gibanja skupne ocene UE Kranj z gibanjem povprečne ocene vseh slovenskih
upravnih enot sem ugotovila, da UE Kranj od leta 2006 dosega nadpovprečne rezultate. V
lanskem letu ni samo presegla povprečja, temveč se je tudi že zelo približala najvišji
doseženi oceni v letu 2010.
Pri analizi minut čakanja stranke sem ugotovila, da se v Kranju število strank, ki niso nič
čakale, povečuje, število strank, ki so čakale, pa se zmanjšuje. V grafičnem prikazu minut
čakanja in gibanja povprečne ocene sem opazila podobnost gibanja minut čakanja in
povprečne ocene ter sem tako prišla do sklepa, da je to verjetno eden izmed glavnih
dejavnikov zadovoljstva uporabnikov storitev UE Kranj. Zanimiv je tudi podatek, ki sem ga
pridobila v intervjuju z Magdo Bevk, vodjo glavne pisarne. Navedla je informacijo, da so v
letu 2006 uvedli spremembe v UE Kranj – svoje pisarne so preselili v pritličje stavbe in
storitve na ta način bolj približali svojim strankam. Podatek sem povezala s preglednico,
kjer sem prikazala, ali so bila pričakovanja strank v posameznem letu dosežena,
presežena ali pod pričakovanji, in prišla do sklepa, da je selitev imela tudi močan vpliv na
zaznavo kakovosti z vidika strank. Od tega leta dalje so pričakovanja strank namreč vedno
presežena.
Upravna enota Kranj se sicer ne nahaja v samem vrhu najbolje ocenjenih upravnih enot,
je pa vselej nad povprečjem, prav tako pa so rezultati prikazali, da so na UE Kranj zmožni
vsakoletnega napredka, torej so pozorni na povratne informacije, ki jih pridobijo z
vprašalnikom. Upravna enota se zaveda pomembnosti kakovostnega dela in zadovoljstva
strank ter v prihodnosti načrtuje nove adaptacije Pridobili bodo namreč novo klimatizacijo
prostorov (to je v pristojnosti občine, s katero si delijo poslovno stavbo) in adaptacijo
druge opreme v prostorih.
Vodja glavne pisarne prav tako navaja, da so uslužbenci deležni različnih usposabljanj in
seminarjev, katerih tema je ravnaje s strankami in kakovostno delo, zato pričakujem, da
bo UE Kranj v naslednjih letih še napredovala in morda v prihodnjem letu ali dveh dosegla
najboljšo oceno izmed vseh upravnih enot v Sloveniji.
Vprašalnik na nek način pomaga uvajati konkurenco, upravne enote lahko na ta način
tekmujejo in se primerjajo ter napredujejo, da pa bi bila konkurenca še večja, bi bilo
verjetno treba uvesti tudi sistem nagrajevanja najboljših upravnih enot ali morda vsako
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leto nagraditi upravno enoto, ki je pokazala največ napredka. Menim, da bi bilo več
pozornosti treba posvetiti tudi upravnim enotam, ki ne kažejo napredka ali ki se nahajajo
nižje na lestvici oz. so med najslabše ocenjenimi. Treba bi bilo poiskati razloge za to in jih
odpraviti. Če ne bi šlo drugače, bi morali upravne enote v napredek prisiliti tudi s
sankcijami (na ravni odgovornih posameznikov in upravne enote).
Menim, da bi morale najbolje ocenjene UE predstaviti razloge za dobre rezultate in na ta
način pomagati in svetovati pri uvajanju sprememb v slabše ocenjenih UE. Treba bi bilo
organizirati seminarje, kjer bi najboljše UE ali UE z največ napredka v posameznem letu
predstavile svoje strategije, ki so pripomogle k boljši oceni.
Pri analizi rezultatov bi bilo treba ravnati v smislu Demingovega kroga. Rezultate bi bilo
treba dobro preučiti, postaviti strategije za reševanje problemov ter te strategije izvesti v
skladu z načrti ter vmes preveriti delo in izvajanje strategij ter se z ukrepi odzivati na
povratne informacije, pridobljene tako na podlagi izkušenj, pridobljenih pri uvajanju
sprememb in vplivov okolja, kot tudi na podlagi končnih rezultatov (letnega poročila
zadovoljstva uporabnikov in kakovosti dela). Vse to pa bi moralo biti podkrepljeno s strani
zunanjega neodvisnega nadzora in pa s sistemom nagrajevanja in sankcioniranja ter
medsebojnega sodelovanja in izmenjave izkušenj. Javna uprava mora namreč delovati v
skladu z javno koristjo, ne pa v skladu z ambicioznostjo posamezne upravne enote ali
posameznega uslužbenca.
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PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik SERVQUAL

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

nižja

slabše

višja

PRIČAKOVANJA

boljše

Sestavine kakovosti

DEJANSKO
STANJE

1

2

3

4

5

urejenost prostorov, opreme in okolja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dostopnost in razumljivost potrebnih informacij

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

izvajanje storitev v skladu z obljubami

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

reševanje zadeve na enem mestu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni se individualno zavzamejo za stranko

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank

1

2

3

4

5

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


takoj sem bil(a) na vrsti

 do 5 minut

 od 6 do 10 minut



od 11 do 15 minut

 od 16 do 20 minut

 več kot 20 minut
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3. Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja? (Ustrezno označite, ne odgovarjajte če ste bili
takoj na vrsti.)

4.



vrsta ljudi pred mano



počasnost zaposlenega



zaposlenega ni bilo v pisarni



razgovor zaposlenega s sodelavci ali po telefonu



_________________________________________________________

drugo

(prosimo,

navedite):

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



v
sprejemni
"informacijah"




pisarni

/

na



na internetu

postopek mi je predstavil referent



iz publikacij upravne enote

nisem iskal(a) informacij



drugo
_____________________

(navedite):

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

višja

slabše

PRIČAKOVANJA

Lastnosti zaposlenih

boljše

DEJANSKO STANJE

1

2

3

4

5

urejen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

korekten

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pozoren

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

strokoven

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

prijazen

1

2

3

4

5

6. Vaša mnenja in predlogi:
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Priloga 2: Intervju

INTERVJU – VODJA GLAVNE PISARNE UE KRANJ MAGDA BEVK
Sem absolventka univerzitetnega programa Uprava I. stopnja Fakultete za upravo. Do
zaključka študija mi manjka le še diploma, pri tem pa Vas prosim za pomoč.
Osrednja tema moje diplomske naloge je analiza zadovoljstva strank pa modelu
SERVQUAL (»service quality«).
Kot že veste se letno opravljajo meritve zadovoljstva strank na upravnih enotah in se
analize ocen objavljajo na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Ta meritve pa se
opravljajo ravno z vprašalniki, ki so bili izdelani po metodi SERVQUAL. (za osvežitev
spomina prilagam omenjeni vprašalnik, rezultate pa si lahko ogledate na spletni strani
MJU in sicer na povezavi:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/zadovoljstvo_strank
_in_zaposlenih/ )
Predmet obravnave v moji diplomski nalogi je sicer UE Kranj, vendar sem se odločila da
omenjeno UE primerjam z drugimi UE, da dobim boljšo predstavo, kakšne rezultate lahko
upravna enota dosega v realnosti.
Izbrala sem si 4 upravne enote, ki so si podobne po številu prebivalcev. Primerjala bom
UE Kranj, UE Koper, UE Celje in UE Novo mesto (omenjene upravne enote so vse na
»območju mestnih občin« in imajo od 40.000 do 50.000 prebivalcev).
Ker pa ne želim obravnavati omenjene upravne enote samo na podlagi statističnih
podatkov in podati samo svoje interpretacije rezultatov Vas prosim za pomoč.
Pripravila sem 11 vprašanj in vas prosim za Vaše odgovore.
Za odgovore se vam v naprej lepo zahvaljujem, bili ste v zelo veliko pomoč pri izdelavi
moje diplomske naloge.
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1. Kakšno je vaše mnenje o ocenjevanju delovanja UE skozi oči uporabnikov?
Uporabnikom je izpolnjevanje ankete velikokrat odveč, zato morajo
anketarji vložiti precej truda, da anketo izpolnijo. Uporabnik namreč nima
občutka, da s tem prispeva k izboljšanju upravnih storitev, odnosa
uradnikov, itd., kljub temu da so to za UE pomembne informacije za
izboljšanje poslovanja.

2. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti oz. pomanjkljivosti spodnjega
vprašalnika?
Z vidika uporabnika je vprašalnik preobsežen, upravni enoti pa prinese
precej koristnih informacij.

3. Kako bi opisali opremo in na sploh prostore v vaši upravni enoti?
Ste pred kratkim obnovili prostore, nakupili novejšo opremo, se selili v nove prostore
oz. ali je to v načrtu v bližnji prihodnosti?
Oprema in prostori so dobri. V letu 2007 smo preselili vse storitve za
stranke v pritličje in jih tako še približali našim strankam. Pogrešamo samo
še klimo, izvedba katere je v pristojnosti Mestne občine Kranj, s katero si
delimo poslovno stavbo.

4. Na kakšen način osveščate zaposlene o »pravilnem ravnanju« s strankami'? (se
pogovarjate o tem s posamezniki, ali organizirate kakšne delavnice, ukrepate ko se
pojavi kakšna pritožba ipd.?)
Organiziramo seminarje oz. delavnice za delo s strankami, sproti
spremljamo vpise v knjigo pripomb in pohval. Naši zaposleni se zavedajo,
da je odnos do strank ključnega pomena pri njihovem delu, kar se kaže tudi
v zelo dobrih ocenah, ki nam jih stranke namenijo v anketah.

5. Če pogledate spodnji vprašalnik, na katerem področju je po vašem mnenju UE
najšibkejša oz. kje bo potrebno še precej izboljšati in kakšni so razlogi da »to področje
nazaduje« ter na kašen način boste to področje izboljšali?
Najšibkejši smo v urejenosti prostorov, opreme in okolja, ki pa se bo s
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klimatizacijo, ki je predvidena za naslednje leto občutno izboljšala.
5.

Kaj ima po vašem mnenju najmočnejši vpliv na zadovoljstvo stranke?
Najmočnejši vpliv na zadovoljstvo stranke je, da ji na storitev ni treba
čakati in pa primeren odnos uslužbenca. Pomembno pa vpliva tudi rešitev
zadeve v korist stranke.

6. Ali bi po vašem mnenju UE Kranj lahko še bolj kakovostne storitve? Kakšne ovire se
pojavljajo, ko želite uvesti kakšne spremembe, ki bi izboljšale kakovost storitev,
učinkovitost in uspešnost v vaši UE?
Glede na visoke ocene, ki jih dosegamo tudi v primerjavi z po velikosti
primerljivi upravnimi enotami, prav veliko prostora za izboljšanje ni, se pa
vsakodnevno vsi skupaj trudimo delovati v zadovoljstvo naših strank. Ovire
se pojavljajo na področjih, ki niso v naši pristojnosti (že omenjena
klimatizacija prostorov).

7. Kako nadzorujete delo svojih zaposlenih (učinkovitost, korektnost, odzivnost,
strokovnost, prijaznost do strank)?
Delo uslužbencev spremljamo preko mesečnih poročil o delu in odzivih
strank preko letne ankete in vpisov v knjigo pripomb in pohval.

8. Ker je zadovoljstvo strank povezano tudi z pozitivno oz. negativno razrešitvijo
strankine vloge je to lahko pomemben dejavnik, ki vpliva na oceno stranke, ko
ocenjuje vašo upravno enoto.
Kaj lahko upravni delavec stori, da naredi cel proces stranki »prijazen in prijeten«?
Kako svetujete zaposlenim, da se »spopadejo s težavno stranko«?
Tudi če stranki ne moremo ugoditi, ji prijazno in strokovno pojasnimo
razloge za takšno odločitev.

9. Kdaj je UE Kranj začela posvečati več pozornosti kakovosti storitev in ravnanju s
strankami, kakšni so bili razlogi, na kakšen način ste se lotili osveščanja zaposlenih, so
morda nastali kakšni problemi pri osveščanju zaposlenih oz. kako so bili zaposleni
naklonjeni spremembam?
Večjo pozornost do kakovosti storitev in ravnanju s strankami smo začeli
namenjati v letu 2005, ko smo sistematično začeli spremljati zadovoljstvo
strank. Veliko so k temu pripomogle usmeritve Ministrstva za javno upravo.
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Vodstvo je osveščalo zaposlene na rednih mesečnih sestankih oddelkov,
rezultati anket so se analizirali in na podlagi le-teh so bili sprejeti potrebni
ukrepi.
10. Lansko leto, torej leto 2010, je bilo glede na skupno oceno pridobljeno na podlagi
spodnjega vprašalnika najuspešneje oz. UE Kranj je dosegla najvišjo oceno v vseh
letih anketiranja (prav tako je to leto dosegla boljšo oceno od UE Celje, UE Koper in
UE Novo Mesto). Kje je po vašem mnenju razlog za tako dobro oceno s strani strank?
Morda spremljate rezultate pridobljene na podlagi tega (in morda drugih)
vprašalnikov?
V UE Kranj se vsi zaposleni zavedamo, da smo v službi naših strank.
Rezultate spremljamo in izvajamo potrebne ukrepe. Stalno si prizadevamo
za strokoven in prijazen odnos do strank. Skrbimo za urejenost prostorov in
informiranje strank (nova pisarniška oprema, urejevalci vrst, zgibanke,
vodnik po UE, svetovalec-varnostnik pri vhodu v stavbo). Ravno tako
skrbimo, da so uslužbenci usposobljeni za izvajanje večih upravnih nalog,
zato jih lahko hitro prerazporedimo na delovna mesta, kjer se pokaže
potreba po dodatnih uslužbencih. S tem zmanjšujemo čas čakanja. S
spremljanjem obremenjenosti zaposlenih delo razporejamo tako, da so
zadeve rešene takoj, oz. v zakonsko določenih rokih.

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠE ODGOVORE!
V Kranju, dne 08.07.2011
Intervju z:
Majda Bevk
Vodja Glavne pisarne
Upravna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
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