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POVZETEK
V slovenski javni upravi so bile v preteklosti izpeljane reforme, ki temeljijo na določenih
podjetniških konceptih, uveljavljenih v zasebnem sektorju. Pri tem mislimo predvsem na
kakovost poslovanja in odličnost, kot nadgradnjo celovitega upravljanja s kakovostjo, vse
pa z namenom poviševanja zadovoljstva uporabnikov. Ker je javna uprava kompleksen
mehanizem, ki poleg nosilcev javnih pooblastil vključuje tudi državno upravo, se
diplomsko delo osredotoča na kakovost in odličnost poslovanja organa državne uprave, in
sicer upravne enote. Upravna enota je namreč tisti del državne uprave, preko katerega leta stopa v neposreden stik z državljani, zato je še toliko bolj pomembno, da zagotavlja
ustrezno kakovost svojih storitev in pri tem dosega visoko raven zadovoljstva svojih
uporabnikov. Pri opravljanju raznovrstnih nalog državne uprave imajo pomembno vlogo
tudi javni uslužbenci, zato sta posebej izpostavljena njihovo zadovoljstvo in motivacija pri
delu.
V zadnjih letih se Vlada Republike Slovenije zaradi gospodarske krize in neučinkovitega
ravnanja z javnofinančnimi sredstvi sooča s primanjkljajem v državnem proračunu. Za
zmanjšanje proračunskega primanjkljaja je morala Vlada sprejeti določene varčevalne
ukrepe, katerih glavni cilj je zagotoviti vzdržnost javnih financ. Varčevalni ukrepi zajemajo
vsa področja poslovanja organizacij javne in državne uprave, zato se ob tem postavlja
vprašanje kakšen vpliv imajo na kakovost in odličnost njihovega poslovanja ter motivacijo
javnih uslužbencev. Diplomsko delo skuša na praktičnem primeru poslovanja upravne
enote prikazati posledice sprejetih varčevalnih ukrepov.
Ključne besede: javna uprava, upravna enota, javni uslužbenci, kakovost in odličnost,
varčevalni ukrepi.
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SUMMARY
IMPACT OF GOVERNMENT AUSTERITY MEASURES ON QUALITY AND BUSINESS
EXCELLENCE OF ADMINISTRATIVE UNIT
In slovenian public administration were carried out reforms, based on specific business
concepts of the private sector. The main goal of these reforms was to achieve quality and
business excellence, as an upgrade of total quality management, all with the purpose of
increasing customer satisfaction. Since public administration is a complex mechanism,
which in addition to statutory authorities also includes state administration, the thesis
focuses on quality and bussines excellence of particular body of state administration,
namely administrative unit. Administrative unit is a part of state administration, through
which government enters into direct contact with the citizens, so it is even more
important to ensure the good quality of its services and therefore fullfil a high level of
satisfaction of its users. Since public servants have an important role in performing
various tasks that public administration has, the thesis also emphasizes their satisfaction
and motivation at work.
In recent years Government of the Republic of Slovenia confronts a deficit in state
budget, mainly because of the economic crisis and inefficient management of public
funds. To reduce the budget deficit, government had to accept certain austerity measures
whose main objective is to ensure the sustainability of public finances. Austerity measures
comprise all areas of public and government organizations, so this raises a question about
their impacts on quality and business excellence and also on motivation of public
servants. Thesis aims at a practical example of administrative unit to show the
consequences of austerity measures adopted.
Key words: public administration, administrative unit, public servants, quality and
excellence, austerity measures.
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UVOD

Javna uprava je kot del javnega sektorja instrument države za izvajanje njene oblastne
funkcije, izvrševanje nalog in doseganje njenih ciljev, s svojim delovanjem in zgledom pa
pomembno vpliva na celotno družbo. Pomemben segment javne uprave je državna
uprava, ki »kot del izvršilne oblasti izvršuje upravne naloge« ter »opravlja svoje delo
samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov« (ZDU, 1. in 2.
člen). Organizacije v okviru javne oziroma državne uprave se trudijo dosegati svoje
specifične, vnaprej zastavljene cilje, kako bodo le-te dosegle pa je odvisno od vrste
dejavnikov. Cilji reform javnega sektorja so, poleg temeljnega načela zakonitosti
delovanja ob upoštevanju javnega interesa, usmerjeni v zagotavljanje kakovosti in
odličnosti poslovanja. Reformne strategije v javnem sektorju so bile po vzoru iz zasebnega
sektorja usmerjene na stroškovno učinkovitost in uspešnost ob usmerjenosti v
stranke/uporabnike storitev (Tomaževič, 2011, str. 102).
Kakovost je pojem, ki v osnovi pomeni skladnost z zahtevami oziroma pričakovanji strank
glede lastnosti proizvoda ali storitve. Pri tem stranke niso le zunanji uporabniki, ampak vsi
udeleženci oziroma tisti, ki imajo ali bi lahko imeli finančni ali nefinančni interes v
organizaciji in njenih dejavnostih (Tomaževič, 2011 str. 90–91). Odličnost pa je vezana na
»nekaj, kar ima veliko vrednost, torej najvišjo kakovost. Odličnost v organizaciji pomeni
nekaj izjemno dobrega, podlaga za odličnost pa je kakovost. Z vizijo odličnosti
vzpostavljamo v organizaciji tako vzdušje in razmere, ki vsem zaposlenim omogočajo
sproščanje in uveljavljanje njihovih potencialov« (Ivanko, 2006, str. 306–318). Kakovost
in poslovna odličnost sta pojma, ki sta medsebojno povezana in soodvisna. Kakovost je
sinonim za zadovoljevanje potreb, zahtev in pričakovanj strank, odličnost pa je
nadgradnja teh pričakovanj. Poslovna odličnost je nadgradnja dobro urejenih notranjih
procesov, praviloma predhodno podprtih z ustreznimi certifikati kakovosti (Krapše v:
Tomaževič, 2011, str. 105).
Kljub začetnemu zagonu in doseženim uspehom pri uvajanju sistemov kakovosti in
odličnosti v javno upravo (standardi ISO 9000, evropski model odličnosti EFQM, model
CAF, …), se po letu 2008, predvsem zaradi finančnih težav in reševanja težav v
gospodarstvu, na tem področju ni zgodilo nič konkretnejšega (Tomaževič, 2011, str. 156–
158). Varčevalni ukrepi, ki jih izvaja Vlada RS kot odziv na gospodarsko krizo in
poslabšanje stanja v javnih financah, so v prvi vrsti usmerjeni na javno porabo. To skuša
doseči z zmanjševanjem sredstev, namenjenih delovanju organizacij v okviru javne
oziroma državne uprave, ki svoje delovanje financirajo s sredstvi iz proračuna. Vlada v
Zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 31. maja 2012, predvideva nabor
ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance in vzpostavlja pogoje nadaljnjim
ukrepom za rast ter vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije.
Vladno varčevanje zajema vsa področja, predvsem kadrovsko, kar ureja osmo poglavje
Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, 154. člen), ki se nanaša na omejevanje
stroškov na področju plač, nagrajevanja in drugih prejemkov zaposlenih (javnih
1

uslužbencev) v celotnem javnem sektorju. Varčevanje oziroma zmanjševanje javne
porabe je nujno, a je pri tem treba upoštevati dejstvo, da takšni ukrepi vplivajo na
izvajanje odlične prakse pri upravljanju organizacij in doseganju njihovih rezultatov, ki
temeljijo na načelih celovitega obvladovanja kakovosti. Ker gre pri varčevalnih ukrepih
predvsem za zmanjševanje vseh vrst izdatkov za delovanje javne/državne uprave, se pri
tem postavlja vprašanje ali varčevalni ukrepi vplivajo na zagotavljanje kakovosti in
odličnosti organizacij javne in v tem okviru tudi državne uprave.
V diplomskem delu sem analiziral učinke in posledice aktualnih varčevalnih ukrepov na
doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja organizacije (organa), ki je del državne
uprave. UE Celje je namreč organ državne uprave, ki ima za doseganje svojih ciljev, ob
upoštevanju svojega poslanstva in vrednot, na voljo določena sredstva iz državnega
proračuna. Pri porabi proračunskih sredstev za svoje poslovanje je vedno bolj omejena z
osrednjim ciljem Vlade RS, ki se osredotoča predvsem na varčevanje in s tem
zmanjševanje javne porabe.
Kot izhodišče navajam trditev, da lahko javne izdatke zmanjšamo na račun zmanjševanja
kvalitete in/ali kvantitete javnih storitev (Ferfila in Kovač, 2000, str. 180). Podobno meni
tudi Virant (v: Apohal Vučkovič et al. 2011, str. 43–44), ko trdi, da zadnje obdobje
reformiranja javne uprave zaradi finančne krize temelji predvsem na zmanjševanju ter
racionalizaciji celotne javne uprave in ne več na usmerjenosti v uporabnike storitev, ki so
ključnega pomena za doseganje kakovosti. Že prej sem namreč omenil, da je kakovost
pojem, ki pomeni skladnost z zahtevami oziroma pričakovanji uporabnikov glede lastnosti
storitev. Racionalizacija javne uprave je usmerjena predvsem v javne uslužbence, in sicer
gre za zmanjševanje njihovega obsega in sredstev, namenjenih njihovemu delovanju.
Ukrepi, ki zajemajo zmanjševanje stimulativnih mehanizmov, kot sta napredovanje in
masa za nagrajevanje delovne uspešnosti, lahko negativno vplivajo na zadovoljstvo in
motivacijo zaposlenih. Zaskrbljenost nad stanjem je že leta 2011 izrazilo takratno
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU, 2011, str. 11), ki v svojem poročilu
meni, da naj bi upravne enote že leta 2011 dosegle »točko, ko nadaljnje zniževanje
sredstev za pokritje materialnih stroškov ob obstoječem obsegu z zakonom določenih
nalog in obstoječi organizacijski strukturi, ni več možno brez negativnih posledic«.
Glede na podana izhodišča sem na primeru UE Celje ugotavljal, ali varčevalni ukrepi
vplivajo na kakovost in odličnost njenega poslovanja ter si pri tem zastavil naslednje cilje:
•

•
•
•

Z analizo izbranih meril, ki jih predpostavlja Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v
javnem sektorju: CAF 2006, ugotoviti, ali varčevalni ukrepi vplivajo na kakovost in
odličnost poslovanja UE Celje.
Ugotoviti na katerem področju poslovanja UE Celje se varčevalni ukrepi najbolj
odražajo.
Ugotoviti, ali imajo varčevalni ukrepi vpliv na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih
(javnih uslužbencev) na UE Celje.
Ugotoviti, ali varčevalni ukrepi pozitivno vplivajo na učinkovitost zaposlenih na UE
Celje.
2

Glede na zastavljeni cilj diplomskega dela postavljam naslednje tri hipoteze:
Hipoteza 1: Varčevanje negativno vpliva na motivacijo zaposlenih na UE Celje.
Hipoteza 2: Varčevalni ukrepi Vlade vplivajo na kakovost in odličnosti poslovanja UE Celje.
Hipoteza 3: Varčevalni ukrepi Vlade prinašajo tudi pozitivne učinke, ki se kažejo v
zviševanju učinkovitosti zaposlenih.
V teoretičnem delu diplomskega dela, kjer so predstavljeni osnovni pojmi, uporabljam
deskriptivno metodo, v empiričnem delu pa se pri preučevanju rezultatov poslužujem
metode analize rezultatov ter primerjalne metode. Za analizo rezultatov kakovosti in
odličnosti poslovanja UE Celje sem uporabil merila za dejavnike in rezultate, ki so
opredeljena v Skupnem ocenjevalnem okvirju za organizacije v javnem sektorju. Model
CAF je primeren za takšno analizo, saj obravnava organizacijo z različnih vidikov hkrati in
pomeni celovit pristop k analiziranju poslovanja organizacije. Podatke za analizo sem
pridobil iz njenih internih aktov ter jih primerjal z razpoložljivimi podatki iz preteklih let.
Analiza rezultatov poslovanja v določenem obdobju odraža spremembe in posledice, ki jih
prinašajo varčevalni ukrepi.
Na podlagi rezultatov diplomske naloge pričakujem potrditev glavne hipoteze, da imajo
varčevalni ukrepi vpliv na kakovost in odličnost poslovanja UE Celje. Glede na to, da so
varčevalni ukrepi usmerjeni predvsem na javne uslužbence, pričakujem, da bom potrdil
tudi hipotezo, da varčevanje negativno vpliva na njihovo zadovoljstvo in motivacijo. Z
analizo konkretnega primera organizacije državne uprave nameravam osvetliti
problematiko aktualne politike Vlade RS glede varčevalnih ukrepov v povezavi z
zagotavljanjem kakovosti in odličnosti javne uprave ter na konkretnem primeru UE Celje
prikazati posledice, ki jih le-ta prinaša.
Prvo poglavje diplomskega dela je uvodni del, v katerem predstavljam problematiko
varčevanja, ki ga izvaja Vlada RS na področju javnega sektorja, v povezavi s prizadevanji
organizacij za doseganje kakovosti in odlične prakse pri svojem delovanju. V drugem
poglavju so opredeljeni temeljni pojmi, ki obsegajo javno in državo upravo, javne
uslužbence ter njihovo motivacijo. Tretje poglavje je namenjeno kakovosti in odličnosti
poslovanja v javni oziroma državni upravi. V tem poglavju so predstavljena prizadevanja
za zagotavljanje kakovosti in odličnosti v javni upravi, temeljni modeli odličnosti ter
njihove osnovne značilnosti. V četrtem poglavju se iz teoretičnega področja usmerjam na
preučevanje praktičnega primera. Najprej predstavljam varčevalne ukrepe, ki jih je za
zagotovitev vzdržnosti javnih financ sprejela Vlada RS, nato pa še osnovne značilnosti
preučevane organizacije državne uprave, torej UE Celje. Sledi ključni del diplomske
naloge, v katerem analiziram spremembe in posledice, ki jih imajo varčevalni ukrepi na
različna področja, ki so osnova za doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja UE Celje.
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2

UPRAVNA ENOTA V OKVIRU JAVNE UPRAVE

V uvodnem delu diplomskega dela smo kot predmet našega preučevanja vplivov
varčevalnih ukrepov navedli upravno enoto, zato jo bomo v tem poglavju tudi ustrezno
opredelili in umestili. Pri tem se najpogosteje srečamo s pojmi, kot so javna in državna
uprava ter javni uslužbenci. Omenjene pojme je potrebno najprej ustrezno opredeliti in
prikazati njihovo medsebojno povezanost.

2.1 JAVNA UPRAVA
Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega država deluje, izvršuje
svoje cilje in dosega svoje koristi. Je del javnega sektorja države, in sicer njegov ožji del.
Javni sektor namreč ne obsega samo javne uprave, ampak zajema vse osebe javnega
prava (organizacije), ki jim takšen status in z njim povezana javna pooblastila zagotavlja
država. Skupna značilnost vseh organizacij javnega sektorja je, da delujejo oziroma
opravljajo svoje naloge (funkcije) v javnem interesu (Virant, 2009, str. 13 in 23).
Med posameznimi avtorji obstajajo določena razhajanja o tem, kaj vse obsega javni
sektor. Šmidovnik na primer meni, da sta javni sektor in javna uprava enoten pojem in ju
opredeljuje kot sektor države ter organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega
družbenega pomena. Po njegovi opredelitvi spadajo v javni sektor vsi državni organi,
organi lokalnih skupnosti, javna podjetja, javni zavodi, zavodi, agencije, javni skladi,
zbornice ter druge oblike združb, ki se financirajo na podlagi pristojbin, predpisov oziroma
zakonov (Šmidovnik v: Wikipedia, 2013). Naslednjo definicijo podaja Setnikar - Cankar, ki
meni, da je javni sektor zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in
gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost netržnih načel, kar se v prvi
vrsti kaže s proračunskim financiranjem (Setnikar - Cankar v: Ferfila in Kovač, 2000, str.
148). Avtorica v svoji definiciji izpostavlja pomen financiranja dejavnosti javnih
organizacij, glavni vir sredstev za delovanje le-teh je namreč državni proračun.
Drugega mnenja pa je Kovač (2000, str. 151 in 156), ki opredeljuje javni sektor kot širši
pojem, saj poleg javne uprave vključuje tudi politični sistem, izobraževalno, zdravstveno
in raziskovalno sfero. Javna uprava je po njenem mnenju tisti del javnega sektorja, ki
obsega dejavnosti priprave zakonov, izdajanje odločb, nadzora ter je usmerjena v
oblikovanje in zadovoljevanje širših družbenih potreb – torej javnega interesa. Javna
uprava tako v organizacijskem smislu obsega državno upravo, lokalno samoupravo in
javne službe, v funkcionalnem smislu pa se v njej opravljajo tako regulativne (priprava in
izdaja (u)pravnih aktov), kot tudi servisne funkcije (zadovoljevanje potreb državljanov
preko izvajanja javnih služb).
Virant v svoji definiciji javno upravo opredeljuje še v ožjem smislu. Pri tem izhaja iz dveh
temeljnih (osnovnih) funkcij javnega sektorja, in sicer izvajanja upravno-političnega
procesa (oblastni del javnega sektorja) in zagotavljanja javnih služb ali storitev (servisni
del javnega sektorja). Po njegovem mnenju v javni upravi potekajo procesi odločanja o
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javnih zadevah, zato jo v funkcionalnem smislu uvršča v oblastni del javnega sektorja.
Javne službe, ki jih Kovač uvršča med javno upravo, Virant opredeljuje kot servisni del
javnega sektorja, namesto njih pa v javno upravo sodijo nosilci javnih pooblastil. Takšna
ožja opredelitev javne uprave je logična, če izhajamo iz Ustave RS, ki na splošen način
opredeljuje naloge uprave oziroma upravnih organov. Naloge uprave sicer neposredno
opravljajo ministrstva, vendar lahko z zakonom samoupravne skupnosti, podjetja,
organizacije in posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
državne uprave (Ustava RS, 121. člen). Tako v javno upravo v organizacijskem smislu
sodijo tisti organi in organizacije, ki opravljajo dve temeljni funkciji, in sicer gre za
zagotavljanje strokovnih podlag za politično odločanje in izvrševanje sprejetih političnih
odločitev parlamenta, Vlade, občinskega sveta in župana (Virant, 2009, str. 18–19).
Javno upravo v Sloveniji sestavljajo državna uprava, lokalna samouprava (občinska
uprava) in nosilci javnih pooblastil. Lokalna samouprava pomeni, da imajo prebivalci
določenega območja pravico do samoupravljanja pri zadevah, ki so lokalnega pomena.
Ustava RS opredeljuje občino kot temeljno samoupravno lokalno skupnost, v kateri
prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo, predvideva pa tudi druge oblike združevanja
državljanov (Ustava RS, 138. in 139. člen). Kot tipične nosilce javnih pooblastil pa
omenjamo javne agencije, javne sklade, zbornice z obveznim članstvom in nekatere javne
zavode (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno
zavarovanje, Zavod za zaposlovanje). Čeprav zakon, ki ureja državno upravo, neposredno
določa javne agencije kot nosilce javnih pooblastil, lahko z njim ali na njegovi podlagi,
»javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega
prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava« (ZDU, 15. člen). Od leta 1995
imamo v Sloveniji dvotirni upravni sistem, ki ga sestavljata državna uprava in lokalna
samouprava, vsaka s svojim političnim vrhom, ki predstavlja povezavo med
predstavniškim organom (državnim zborom in občinskim svetom) in organi državne
oziroma občinske uprave. Politični vrh državne uprave predstavlja Vlada RS, na ravni
lokalne samouprave pa župan občine (Virant, 2009, str. 19).
Delovanje javne uprave temelji na upoštevanju temeljnih vrednot oziroma načel, kot so
delovanje v javnem interesu, zakonitost, politična nevtralnost, odgovornost, pristojnost in
poštenost, pri čemer izpostavljamo predvsem zakonitost. Zakonitost delovanja je še
posebej pomembna pri funkciji izvrševanja sprejetih političnih odločitev (izvršilni
dejavnosti javne uprave), ko v upravnih zadevah organi(zacije) javne uprave, neposredno
uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika
ali pravne osebe (ZUP, 1. člen). Prav tako mora imeti uprava za opravljanje vseh
materialnih dejanj, s katerimi se posega v osebno prostost, telesno ali duševno celovitost,
zasebnost, lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, neposredno
podlago v zakonu (ZDU, 9. člen). Delovanje javne uprave, prav tako pa tudi njena
organizacija, sta torej določeni z zakonom, kar je opredeljeno že v Ustavi RS. Ta v 120.
členu določa, da »organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njenih
funkcionarjev ureja zakon«, upravni organi pa svoje delo opravljajo »samostojno v okviru
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in na podlagi ustave ter zakonov«. Osrednja pravna panoga, ki ureja javno upravo, je
upravno pravo (Virant, 2009, str. 52).
V javni upravi zavzema državna uprava najobsežnejši del ter predstavlja temeljni
mehanizem, ki neposredno izvršuje politične odločitve oziroma preko katerega deluje
država, zato se bomo v nadaljevanju posvetili opredelitvi državne uprave.

2.2 DRŽAVNA UPRAVA
Država izvršuje oblast nad svojim ozemljem in prebivalci (državljani) preko treh osnovnih
funkcij oblasti, in sicer zakonodajno, izvršilno ter sodno. Na takšni delitvi oblasti temeljijo
vse demokratične države sveta, saj se na ta način funkcije državne oblasti porazdelijo
med različne nosilce, ki drug drugega omejujejo in nadzirajo. Ker opredeljujemo državno
upravo, se bomo omejili na izvršilno oblast, ki jo predstavljata Vlada in državna uprava.
Vlada je najvišji organ izvršilne oblasti, ki usmerja, koordinira in nadzira delo celotne
državne uprave. Državna uprava je tisti del izvršilne oblasti, ki pripravlja strokovne
podlage za sprejemanje političnih odločitev Vlade ter neposredno izvršuje sprejete
odločitve, ki so vsebovane v zakonih, proračunu in vladnih uredbah. Vez med Vlado in
državno upravo predstavljajo ministri, ki so člani Vlade in istočasno tudi predstojniki
posameznih resornih ministrstev (Virant, 2009, str. 55). Ministrstva so namreč temeljna
organizacijska oblika državne uprave, ki jo kot tako določa Zakon o državni upravi, poleg
ministrstev pa naloge državne uprave opravljajo še organi v sestavi, vladne službe in
upravne enote. Organi v sestavi ministrstva se ustanovijo z namenom zagotavljanja večje
učinkovitosti in kakovosti pri opravljanju upravnih nalog oziroma za doseganje večje
strokovne samostojnosti pri opravljanju le-teh, upravna enota pa se ustanovi za
opravljanje nalog državne uprave, ki jih je potrebno organizirati in izvajati teritorialno
(ZDU, 14. člen). V nadaljevanju si bomo ogledali funkcije državne uprave oziroma
(upravne) naloge, ki jih opravljajo in temeljna načela njenega delovanja.
Temeljne naloge državne uprave so opredeljene v Zakonu o državni upravi. Državna
uprava jih opravlja samostojno, na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov. Na
podlagi zakonsko določenih (upravnih) nalog opredelimo funkcije državne uprave. Virant
(2009, str. 77) navaja dva sklopa funkcij državne uprave, in sicer sodelovanje pri
oblikovanju politik in eksekutivne (izvršilne) funkcije. Prvi sklop funkcij, ki se nanaša na
sodelovanje pri oblikovanju politik, pomeni, da državna uprava zagotavlja strokovne
podlage za sprejemanje odločitev Vlade. Državna uprava spremlja stanje na vseh
področjih družbenega življenja (kurativna funkcija), zbira in obdeluje podatke (analitična
funkcija) ter pripravlja gradiva, potrebna za odločanje. Drugi sklop so eksekutivne funkcije
državne uprave, ki zajemajo izvrševanje zakonov, državnega proračuna, ratificiranih
mednarodnih pogodb, aktov državnega zbora, uredb in drugih aktov Vlade. Med izvršilne
funkcije državne uprave pa spadajo: regulativna (izdajanje podzakonskih predpisov),
operativna (izdajanje posamičnih pravnih aktov), nadzorna (opravljanje nadzora nad
izvrševanjem predpisov), servisna (odgovornost za izvajanje javnih služb). Sodelovanje
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oziroma oblikovanje politik poteka večinoma v ministrstvih in vladnih službah, eksekutivne
funkcije pa se izvajajo v organih v sestavi ministrstev in upravnih enotah.
Državna uprava mora delovati v javnem interesu, zato je njeno delovanje vezano na
določena načela. Čeprav gre za enaka načela, ki jih mora pri svojem delovanju upoštevati
tudi javna uprava, jih bomo v tem delu obrazložili bolj podrobno. Najprej navajamo
zakonitost delovanja, katerega pomen smo poudarili že pri delovanju javne uprave.
Zakonitost delovanja je najvišje načelo, predvideno z Ustavo RS, in je pomembno zlasti
tedaj, ko državna uprava enostransko (oblastno) odloča o pravicah ali obveznosti pravnih
subjektov. S tem načelom se zagotavlja njihova pravna varnost, ker mora imeti državna
uprava za svoje odločanje oziroma ravnanje izrecno podlago v zakonu. Načelo zakonitosti
veže državno upravo pri izdajanju podzakonskih predpisov, posamičnih pravnih aktov in
opravljanju oblastnih dejanj (Virant, 2009, str. 91–92).
Načelo zakonitosti je podlaga načelu pravne varnosti in predvidljivosti. To načelo
predpostavlja, da imajo vse fizične in pravne osebe pravico vnaprej predvideti ravnanja
oziroma odločitve državne uprave. Država uprava namreč ne sme odločati arbitrarno
(samovoljno), ampak samo na podlagi jasnih in vnaprej določenih meril. Njeno odločanje
mora biti tudi objektivno, saj mora v enakih primerih ravnati enako, ne glede na to, kdo je
udeležen v postopku (Virant, 2009, str. 92).
Z načelom politične nevtralnosti se preprečuje, da bi politične opredelitve uslužbencev
državne uprave vplivale na njihovo ravnanje. Čeprav imajo le-ti pravico do politične
opredelitve, svobode govora in izražanja, pa to ne sme vplivati, da bi njihov odnos do
posameznih javnih politik, aktualne vlade ali ministra, kakorkoli vplival na kakovost in
učinkovitost opravljanja njihovih nalog. Javni uslužbenci morajo zagotavljati nevtralno
politično svetovanje in izvrševanje sprejetih odločitev, ne glede na to ali se z njimi
strinjajo ali ne (Virant, 2009, str. 92–93).
Načelo strokovnosti predpostavlja, da morajo uslužbenci državne uprave svoje naloge
opravljati strokovno in v skladu s pravili stroke, v njihove strokovne odločitve pa se ne
sme nihče vpletati. Državna uprava je kazensko, odškodninsko in delovno-pravno
odgovorna za svoje delo. Javni uslužbenci tako odgovarjajo za kazniva dejanja ali
prekrške, ki jih storijo med opravljanjem svojih nalog. Odgovarjajo za morebitno škodo, ki
jo s svojim ravnanjem povzročijo drugemu, oškodovani pa lahko zahteva povračilo škode
(odškodnino) od države. Delovno-pravno pa so javni uslužbenci odgovorni za doseganje
delovnih rezultatov, v primeru nedoseganja le-teh jim lahko delodajalec (torej država)
izreče disciplinski ukrep oziroma odpove delovno razmerje. Za razliko od javnih
uslužbencev funkcionarji v državni upravi ne nosijo delovno-pravne odgovornosti, ampak
le kazensko in odškodninsko (Virant, 2009, str. 93).
Do tu predstavljena načela delovanja državne uprave sodijo v skupino klasičnih ali pravnopolitičnih načel, v nadaljevanju pa bomo opredelili načela, ki so se razvila s tako
imenovanim »novim javnim upravljanjem«. Novo javno upravljanje je namreč doktrina, ki
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predstavlja nov model upravljanja v javni upravi oziroma javnem sektorju nasploh, s
poudarkom na usmerjenosti k uporabniku in splošni učinkovitosti, kar naj bi se doseg(a)lo
z uvajanjem ustreznih menedžerskih metod dela in tržnih mehanizmov iz zasebnega v
javni sektor (Ferfila in Kovač, 2000, str. 183). Načela, ki izhajajo iz novega javnega
upravljanja, so načelo usmerjenosti k uporabniku storitev, načelo odprtosti in preglednosti
ter načelo učinkovitosti.
Z načelom usmerjenosti k uporabniku se javna uprava trudi povečati zadovoljstvo strank z
njenimi storitvami. Meje usmerjenosti k uporabniku določa javni interes. Javni interes, ki
je opredeljen v zakonih in ostalih predpisih, ima namreč vedno prednost pred interesom
ali koristmi posameznikov (uporabnikov). Državna uprava mora z namenom doseganja
oziroma povečevanja zadovoljstva strank, težiti k temu, da so njene storitve čim bolj
kakovostne. Za doseganje čim višje kakovosti upravnih storitev je potrebno na strateški
ravni odločanja kombinirati pristop od zgoraj navzdol (uvajanje novih idej in projektov, ki
jih domača praksa še ne pozna) s pristopom od spodaj navzgor (pobude v posameznih
institucijah, razvoj in promocija dobrih praks). Na kakovost storitve in posledično tudi na
zadovoljstvo uporabnika vplivajo naslednji elementi: informacije o storitvah, prostorska in
časovna dostopnost, enostavnost naročila, postopka in plačila, kakovost osebnega stika,
strokovnost in urejenost uslužbencev, urejenost poslovnih prostorov, odzivnost na kritike,
pripombe, predlogi in pohvale ter zanesljivost (Virant, 2003, str. 67–68). Ker je kakovost
pomemben element načela usmerjenosti k uporabniku, bomo temu pojmu več pozornosti
namenili v tretjem poglavju, ko bomo predstavili kakovost v javni oziroma državni upravi.
Načelo odprtosti in preglednosti sestavljata dva vidika. Prvi se nanaša na dostopnost
informacij o delu državne uprave oziroma informacij, s katerimi le-ta razpolaga, drug vidik
pa na sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih
odločitev državne uprave. Dostop do informacij javnega značaja je urejen s posebnim
zakonom, in sicer z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, ki velja tako za
državno, kot tudi za celotno javno upravo. V skladu z omenjenim zakonom so informacije
javnega značaja dostopne vsakomur in ne le osebam, ki izkažejo pravni interes, postopek
pridobitve teh informacij pa je enostaven in neformalen. Poleg dostopa do informacij
javnega značaja mora državna uprava javnosti tudi omogočiti, da se lahko aktivno
vključuje v pripravo in sprejemanje predpisov. S tem se zagotavlja demokratičnost
postopkov sprejemanja predpisov, poleg tega pa sodelovanje z javnostjo tudi pozitivno
vpliva na njihovo kakovost. Sodelovanje z javnostjo namreč omogoča pridobivanje
popolnejših informacij o področju, ki ga bo določen predpis urejal, s tem pa se olajša
njegova implementacija oziroma odpravljajo morebitni konflikti interesov (Virant, 2009,
str. 101–102).
Načelo učinkovitosti je prav tako pomembno načelo, ki ga državna uprava zasleduje pri
svojem delovanju. To načelo predpostavlja, da naj bi državna uprava pri svojem delovanju
doseg(a)la čim boljše razmerje med vloženimi sredstvi in rezultati oziroma učinki.
Učinkovitost se lahko spodbuja z različnimi ukrepi, kot so na primer plačne stimulacije,
financiranje po opravljenem obsegu dela in drugo (Virant, 2009, str. 102).
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2.2.1

UPRAVNA ENOTA

Pri opredelitvi državne uprave smo ugotovili, da je upravna enota ena izmed
organizacijskih struktur, ustanovljena z namenom opravljanja upravnih nalog, ki se
organizirajo in izvajajo teritorialno. Upravna enota opravlja naloge državne uprave na
določenem območju, ki ga določi Vlada z uredbo, na način, ki omogoča racionalno in
učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne enote praviloma obsega območje
ene ali več lokalnih skupnosti (ZDU, 43. člen). Z oblikovanjem upravnih enot se tako
dosega dekoncentracija državne uprave, s tem pa se le-ta bolj približa uporabnikom
njenih storitev (državljanom, pravnim osebam, ...). Z dekoncentracijo se lahko poleg
upravnih enot oblikujejo tudi drugi teritorialni organi, za vse pa je značilno, da niso
samostojne pravne osebe in so hierarhično vezani na osrednje organe (Vlado RS in
ministrstva) (Ferfila in Kovač, 2000, str. 158–159).
V Sloveniji od leta 1995 deluje 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene na podlagi
Zakona o upravi iz leta 1994. Oblikovane so bile na območjih bivših občin, od katerih so
prevzele tudi vse upravne naloge, pristojnosti in druge, z zakonom določene upravne
naloge oblastnega značaja. Temeljna (primarna) naloga upravne enote je odločanje na
prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, lahko pa opravlja tudi druge
upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja
(ZDU, 44. člen). Upravna enota tako opravlja naloge s področja upravnih notranjih zadev
(državljanstvo, matične evidence, registri, osebni dokumenti, …), okolja in prostora
(gradbena dovoljenja, …), kmetijstva (nadzor nad prometom s kmetijskimi zemljišči, …),
gospodarskih
dejavnosti
(registracija
gospodarske
družbe,
dovoljenja,
…),
denacionalizacije, itd. (Virant, 2009, str. 115).
Glede na zgoraj navedene upravne naloge, ki se na upravni enoti opravljajo po
posameznih delovnih področjih (resorjih), so organizirane tudi njene notranje
organizacijske enote (oddelki, referati), katere vodijo vodje oddelkov, njihovo delo pa
koordinira načelnik upravne enote. Načelnik, ki ga imenuje minister za javno upravo za
obdobje petih let, vodi in predstavlja upravno enoto ter opravlja druge, z zakonom
določne naloge. Nadzor nad organizacijo in učinkovitostjo opravljanja nalog upravne
enote izvaja ministrstvo za javno upravo, ki poleg tega rešuje tudi kadrovska, finančna,
prostorska in druga vprašanja v zvezi z delom upravne enote ter daje usmeritve in
navodila za organizacijo dela, kakovost poslovanja in odnose s strankami. Ostala
ministrstva imajo, vsako na svojem delovnem področju, vsebinske vplive na upravno
enoto, kar obsega dajanje usmeritev in navodil za delo na posameznih področjih,
strokovno pomoč, itd. Posamezna resorna ministrstva odločajo tudi o pritožbah na izdane
odločbe upravne enote (Virant, 2009, str. 116).

2.3 SPLOŠNO O JAVNIH USLUŽBENCIH
V tem delu se od splošne opredelitve javne in državne uprave usmerjamo na področje
zaposlenih – javnih uslužbencev, ki so ključnega pomena za njeno delovanje oziroma
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opravljanje njenih temeljnih nalog. V modelu CAF so zaposleni opredeljeni celo kot
»največji kapital« vsake organizacije, njihovo medsebojno sodelovanje in učinkovito
obvladovanje razpoložljivih virov pa posledično določa njeno uspešnost (MJU, 2007, str.
17). Podobno meni tudi Brejc (2004, str. 24), ko trdi, da mora imeti vodja svoje sodelavce
za najpomembnejše dejavnike organizacije pri doseganju njenih ciljev. Omogočati in
spodbujati mora njihovo samostojnost pri izvajanju dela, reševanju težav ter ustvarjati
takšno ozračje, v katerem zaposleni prevzemajo odgovornost za svoje delo. Skupna
značilnost vseh zaposlenih tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju, je sklenjeno
delovno razmerje z organizacijo, v kateri so zaposleni. Vsako delovno razmerje, v
katerega vstopajo zaposleni in organizacije, nastane s pogodbo o zaposlitvi in je urejeno z
delovnim pravom. Ker morajo zaposleni v organizacijah, ki sodijo v javni sektor, opravljati
naloge javnega pomena in pri tem delovati v skladu z javnim interesom, pa zanje veljajo
določene posebnosti oziroma so ta razmerja urejena s posebnim javnopravnim režimom –
uslužbenskim pravom (Virant, 2009, str. 191).
Pri opredelitvi pojma javni uslužbenci izhajamo iz Zakona o javnih uslužbencih, ki določa,
da je javni uslužbenec »posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju«,
katerega v skladu z omenjenim zakonom sestavljajo:
•
•
•

državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi,
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti (ZJU, 1. člen).

V zakonski opredelitvi pojma javni uslužbenec opazimo dve posebnosti. V prvi vrsti gre za
zaposlene pri pravnih osebah javnega prava, ki so neposredni in posredni uporabniki
državnega proračuna. Sredstva za delovanje javnih uslužbencev (plače) se torej
zagotavljajo iz državnega proračuna, to področje pa je bolj podrobno urejeno s posebnim
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Kot drugo pa lahko opazimo, da je pojem
javnega uslužbenca širši od pojma javna uprava, saj vključuje zaposlene v celotnem
javnem sektorju in ne samo v javni oziroma državni upravi. Ker je predmet našega
preučevanja upravna enota, se bomo osredotočili na javne uslužbence, ki so zaposleni v
okviru organizacij (organov) državne uprave. V nadaljevanju si bomo ogledali skupne
značilnosti zaposlenih v državni upravi.
Javni uslužbenci državne uprave imajo delovno razmerje sklenjeno z državo. Organi
državne uprave namreč niso samostojne pravne osebe, ampak le organizacijske oblike, v
katerih se izvršujejo njene temeljne naloge. Delodajalec zaposlenih v državni upravi je
torej država, njene pravice in dolžnosti s tega področja pa izvršuje predstojnik organa
(minister, direktor organa - direktorata, načelnik upravne enote, …). Predstojnik organa
oziroma njegov pooblaščeni formalno odloča o izbiri javnega uslužbenca, z njim sklene
pogodbo o zaposlitvi, odloča o dopustu, napredovanju, plači in podobno. Formalne
odločitve v zvezi z javnimi uslužbenci sprejema predstojnik organa, dejansko pa je
kadrovsko upravljanje ključna naloga vseh vodij posameznih organizacijskih enot v okviru
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določenega organa. Vodja organizacijske enote je namreč odgovoren za izbiro ustreznih
sodelavcev, določitev ciljev in pričakovanj, delitev nalog, motiviranje in nadzor,
ocenjevanje delovne uspešnosti, usposabljanje zaposlenih in njihov karierni razvoj (Virant,
2009, str. 201–203).
Področje zaposlovanja javnih uslužbencev je urejeno z zakoni in podzakonskimi akti.
Osrednji zakon, ki ureja uslužbenski sistem tako v državni upravi, kot tudi v celotnem
javnem sektorju, je že prej omenjeni Zakon o javnih uslužbencih. Pri zaposlovanju javnih
uslužbencev je potrebno zagotoviti tudi načrtnost in nadzor, s čimer se preprečuje
pretirana rast državne oziroma javne uprave in posledično z njo povezano rast
javnofinančnih izdatkov. To se dosega s kadrovskim načrtom, ki je obvezen za vsak organ
javne uprave in ga je potrebno dosledno upoštevati. V njem so predvidene realne
kadrovske potrebe, ki morajo biti usklajene s finančnimi zmožnostmi državnega
proračuna. Temeljni organizacijski in delovnopravni akt, s katerim se načrtujejo kadrovski
viri, je sistemizacija in notranja organizacija delovnih mest. Z njo se v javni upravi določijo
delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog organa in je obvezna za »vse državne organe,
uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava« (ZJU, 21. člen). Zakon o javnih
uslužbencih predvideva dve skupini delovnih mest, in sicer uradniška in strokovnotehnična delovna mesta. Posamezna delovna mesta so bolj podrobno urejena z aktom o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, v kateri so natančno opredeljene
naloge, pogoji za opravljanje dela, elementi za določitev plače in ostale posebnosti.
Javni uslužbenci se tako na podlagi nalog, ki jih opravljajo, delijo na uradnike in
strokovno-tehnične javne uslužbence, pri čemer je za uradnike predviden sistem delovnih
mest z nazivi ter s tem povezana kariera in možnost napredovanja (Apohal Vučković et
al., 2011, str. 129). Uradniki so tisti javni uslužbenci, ki v organih opravljajo temeljne
javne naloge in/ali opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, za katera je potrebno dobro
poznavanje javnih nalog organa. Strokovno-tehnični javni uslužbenci pa so vsi tisti, ki v
organih opravljajo druga spremljajoča dela (Brejc, 2004, str. 34).
Zakon o javnih uslužbencih navaja tudi dve skupini načel, v skladu s katerimi morajo
delovati javni uslužbenci. V prvo skupino spadajo splošna načela, ki veljajo za vse javne
uslužbence (načelo enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti,
načelo častnega ravnanja, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti za rezultate, načelo
dobrega gospodarjenja, načelo varovanja poklicnih interesov in načelo prepovedi
nadlegovanja), v drugo skupino pa sodijo posebna načela in pravila za uradnike, ki so še
posebej pomembna v državni upravi ter upravah lokalnih skupnosti (načelo javnega
natečaja, načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo kariere, načelo varovanja
poklicnih interesov) (Apohal Vučković et al., 2011, str. 130–131).
Med načeli delovanja javnih uslužbencev izpostavljamo zlasti načelo kariere, ki naj bi
imelo motivacijski učinek, ker omogoča uspešnim in strokovno usposobljenim uradnikom,
da nadaljujejo uradniško kariero v smislu napredovanja na delovnem mestu. Uradniška
kariera je odvisna od »strokovne usposobljenosti, drugih delovnih in strokovnih kvalitet
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ter od rezultatov dela« (ZJU, 29. člen), napredovanje pa se izvaja z namenom
spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja uradnikov (Uredba o napredovanju
uradnikov v nazive, 2. člen). Karierni razvoj je pomemben, saj zaposlenim omogoča
uporabljanje pridobljenega znanja in sposobnosti. Z razvojem kariere zaposleni
spoznavajo bodoče potrebe organizacije ter izboljšujejo raven svoje usposobljenosti
(Brejc, 2004, str. 71).
2.3.1

KOMPETENCE IN MOTIVACIJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Vsaka organizacija naj bi svojim zaposlenim omogočala, da popolnoma izkoristijo svoje
zmožnosti in ustvarjala pogoje, ki jim omogočajo stalen razvoj njihovih kompetenc (MJU,
2007, str. 17). Kompetence ali človeške zmožnosti so »vsa tista znanja, sposobnosti,
lastnosti, značilnosti in hotenja človeka, ki vplivajo na delovanje posameznika« (Brejc,
2004, str. 31). V modelu CAF je pri dejavnikih, ki so pomembni pri doseganju odličnosti
poslovanja organizacij, še posebej poudarjen pomen (strokovne) usposobljenosti
zaposlenih. Tudi zakon o javnih uslužbencih v načelu strokovnosti določa, da morajo javni
uslužbenci javne naloge opravljati »strokovno, vestno in pravočasno«, pri čemer se za ta
namen stalno usposabljajo in izpopolnjujejo (ZJU, 9. člen). Pri proučevanju se zato
osredotočamo na znanja zaposlenih. Pri tem niso pomembna le znanja zaposlenih,
pridobljena s formalno izobrazbo, kar je vsekakor eden izmed ključnih pogojev za
zagotavljanje strokovnosti pri izvrševanju javnih nalog, ampak predvsem izpopolnjevanje
pridobljenega znanja in usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu. Znanja zaposlenih,
pridobljena s formalnim izobraževanjem, namreč kmalu zastarajo in ne omogočajo
ustreznega odzivanja na spremembe (politične, tehnološke, organizacijske, demografske)
v okolju. Zaposleni vseskozi potrebujejo dodatna znanja pri delu s spreminjajočo se
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, za doseganje ustrezne ravni komuniciranja s
strankami, zmanjševanje napak pri vodenju upravnih postopkov in podobno. Brejc (2004,
str. 65) zato poudarja pomembnost stalnega izpopolnjevanja in usposabljanja, saj na ta
način zaposleni v javni oziroma državi upravi uspešno obvladujejo spremembe v okolju, s
katerimi se soočajo pri svojem vsakdanjem delu.
Pri splošni opredelitvi javnih uslužbencev smo v povezavi z načelom kariere omenili, da
ima le-ta motivacijski učinek. Motivacija je namreč psihološko stanje, ki posameznika
usmerja k določenemu cilju oziroma k izpolnitvi njegovih potreb. Brejc (2004, str. 55)
podobno kot drugi avtorji meni, da motivirani posamezniki (v našem primeru javni
uslužbenci) dosegajo boljše rezultate kot nemotivirani, prav tako pa preučevanje primerov
iz prakse dokazuje, da visoko motivirani posamezniki delajo več in bolje kot slabo
motivirani. Tudi v modelu CAF je motivacija vsebovana v več merilih (vodstvo, zaposleni),
kar poudarja njeno pomembnost pri doseganju kakovosti in odličnosti organizacije.
Skozi zgodovino preučevanja motivacije so se izoblikovale različne motivacijske teorije
(teorija ekonomske motivacije, motivacijska teorija Maslowa, Herzbergova motivacijska
teorija Vroomova motivacijska teorija, teorija javne izbire in druge). Z namenom
preučevanja motiviranosti javnih uslužbencev si izmed omenjenih motivacijskih teorij
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izberemo Herzbergovo motivacijsko teorijo. Raziskave na njeni podlagi so namreč
pokazale, da je uporabna pri zanimivih strokovnih in vodilnih delih ter v primerih, ko imajo
zaposleni zadovoljene osnovne potrebe, kar nedvomno zajema bistvene značilnosti
zaposlitve v javni oziroma državni upravi (strokovno delo, reden dohodek, varnost
zaposlitve, …). Herzbergova motivacijska teorija predpostavlja, da določeni dejavniki
povzročajo nezadovoljstvo zaposlenih, če so odsotni, vendar njihova prisotnost sama po
sebi ne povzroča njihovega zadovoljstva oziroma ne povečuje motivacije. To so tako
imenovani vzdrževalni dejavniki dela ali higieniki in se nanašajo na denar (zaslužek),
položaj, varnost (zaposlitve), politiko, organizacijo, delovni nadzor in delovne razmere
(Uhan, 2013). Herzberg (v: Uhan, 2013) pa med tiste motivacijske dejavnike (pravi
motivatorji), ki povzročajo zadovoljstvo in dejansko motivirajo zaposlene, uvršča uspeh, ki
ga dosegajo pri delu, priznanje za dosežene rezultate, zanimivost dela, odgovornost,
strokovno usposabljanje in osebni razvoj (kariera, napredovanje). Pri tem velja omeniti
dejstvo, na katerega opozarja tudi Brejc (2004, str. 56), ko trdi, da dejavniki, ki jih
navajajo motivacijske teorije in vplivajo na motivacijo zaposlenih, niso splošno veljavni,
ampak se spreminjajo skozi različna obdobja. Tak primer je na primer varnost zaposlitve,
ki jo Herzberg uvršča med vzdrževalne dejavnike. Med blaginjo in nizko stopnjo
brezposelnosti je namreč varnost zaposlitve vzdrževalni dejavnik, vendar pa lahko ob
recesiji in visoki stopnji brezposelnosti postane pomemben motivator.
Slika 1: Higieniki in motivatorji v Herzbergovi motivacijski teoriji
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Vir: Prirejeno po Research Methodology (2013)
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3

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI V JAVNI
UPRAVI

V diplomskem delu ugotavljamo vplive varčevalnih ukrepov na kakovost in odličnost
poslovanja upravne enote. Ker smo v prejšnjem poglavju predstavili osnovne značilnosti
upravne enote ter jo ustrezno umestili v okvir državne oziroma javne uprave, je namen
tega poglavja opredelitev kakovosti in odličnosti ter njunega zagotavljanja v javni oziroma
državni upravi. Cilj zagotavljanja kakovosti in odličnosti v javni upravi je večanje vrednosti
proizvodov in storitev za vse udeležene strani tako v političnem, kot tudi finančnem
okviru, celovito obvladovanje kakovosti pa se osredotoča na postopke in procese, ki
veljajo kot orodje zagotavljanja kakovosti (MJU, 2007, str. 54).

3.1 SPLOŠNO O KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI
Kakovost lahko v najbolj splošnem pomenu opredelimo kot skladnost z zahtevami oziroma
pričakovanji strank ali kupcev glede lastnosti proizvoda oziroma storitve. Stranke ali kupci
so vsi zunanji in notranji uporabniki, ki sodelujejo v okviru posameznih procesov, ki
potekajo v konkretni združbi (Tomaževič, 2011, str. 90). Ena izmed najbolj uporabljanih
definicij kakovosti je opredeljena v standardu ISO 9000, ki definira kakovost kot »stopnjo,
v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve« (ISO 9000 v: Bakan Toplak,
Urbajs, 2013) pri čemer morajo biti zahteve vnaprej natančno določene. Pri standardih
serije ISO so te zahteve izražene v obliki dogovorjenih standardov. Standard je dokument,
sestavljen iz zahtev, specifikacij, smernic in značilnosti, katerih dosledna uporaba
zagotavlja, da določen material, izdelek, postopek ali storitev ustreza svojemu namenu.
Osnovni namen uporabe standardov je zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in visoke
kakovosti izdelkov ali storitev. Z vključevanjem standardov v strateško načrtovanje, se
znižujejo stroški in napake pri poslovanju ter zvišuje produktivnost organizacij, posledično
pa kakovost povečuje tudi njihovo konkurenčnost na trgu (ISO, 2013).
Poleg omenjenih dveh definicij kakovosti obstajajo še druge, vendar je pri tem potrebno
omeniti dejstvo, da ne obstaja splošna opredelitev pojma kakovosti, saj je njegovo
dojemanje odvisno od vsakokratnih družbenih značilnosti in se s časom spreminja
(Tomaževič, 2011, str. 91), zato si naprej oglejmo pomen kakovosti v različnih časovnih
obdobjih. Začetki kakovosti segajo nekako v obdobje po drugi svetovni vojni in sovpadajo
s pojavom množične proizvodnje, čeprav so se določeni vidiki, ki ustrezajo pojmu
kakovosti, pojavili že nekoliko prej. Kakovost je imela v začetnem obdobju predvsem
vlogo kontrole oziroma nadzora in se je nanašala izključno na proizvedene izdelke
(učinke) v procesu proizvodnje, njen pomen pa se je počasi širil tudi na ostala področja
upravljanja s kakovostjo. Namesto osredotočenosti na kakovost, kot zgolj zaželeno
lastnost izdelkov, je vedno pomembnejša postajala usmerjenost v kupce/uporabnike ter
lastnosti izdelkov ali storitev, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo oziroma zadovoljujejo
njihove potrebe. S tem je zadovoljstvo strank/kupcev postajalo vse bolj pomemben, če ne
celo ključen element kakovosti. Prve aktivnosti na področju uporabe pojma kakovosti so
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se torej nanašale na kakovost proizvodov in se izvajale predvsem v zasebnem sektorju, s
pojavom storitvenega sektorja pa se je uveljavila še kakovost storitev. To področje je
zaradi kompleksnosti posameznih sestavin in značilnosti same storitve težje opredeljivo,
saj morajo organizacije pri kakovosti storitev, poleg določenih lastnosti sredstev,
potrebnih pri opravljanju storitev, upoštevati še druge dejavnike (želje, pričakovanja,
potrebe uporabnikov/strank). Kakovost storitve je zato največkrat opredeljena kot
sposobnost organizacije, da ustreže ali celo preseže pričakovanja uporabnikov (Gilmore v:
Tomaževič, 2011, str. 99). Posebnost, ki velja za kakovost storitev je, da je ne moremo
natančno opredeliti s količinskimi merili, ampak lahko določimo le tolerančno območje
med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zaznava uporabnik (Potočnik v:
Tomaževič, 2011, str. 100).
Proti koncu osemdesetih let, in še posebej na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja,
je TQM dobil pomembno vlogo (funkcijo), tudi pri delovanju organizacij s področja
javnega sektorja. Zavzemanje za kakovost storitev javnega sektorja izvira iz sprejetih
dokumentov (listin), v katerih so bile opredeljene pravice uporabnikov in cilji v zvezi z
izboljšanjem kakovosti javnih storitev (npr. »Citizens Charter« v Veliki Britaniji iz leta
1991, »Charte des services publics« v Franciji iz leta 1992, »het Handvest van de
Gebruiker« v Belgiji iz leta 1993, …). Proti koncu devetdesetih let so se izoblikovali razni
modeli1 in orodja2 za zagotavljanje oziroma za upravljanje s celovito kakovostjo (EFQM,
ISO, …), poleg tega pa se je, posebej za področje organizacij javnega sektorja, oblikoval
tudi Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (Staes in Thijs, 2005, str.
33).
V zadnjem desetletju lahko v mlajših državah EU zasledimo trend naraščanja zavzemanja
za izboljšanje kakovosti delovanja organizacij javnega sektorja s pomočjo uporabe orodij
in modelov kakovosti. Omenjene države, kamor sodi tudi Slovenija, so še posebej dejavne
na področju izboljšav in promoviranja uporabe orodij za zagotavljanje kakovosti.
Pomembno je tudi dejstvo, da večina držav EU stalno izvaja številne ukrepe, ki se
nanašajo na izboljšanje kakovosti opravljanja javnih storitev. Ti ukrepi temeljijo na
usmerjenosti v uporabnike (vse na enem mestu, e–uprava), inovativnosti, uporabi
sodobnih tehnik upravljanja, poenostavitvi upravnih postopkov in predpisov ter doseganju
višjih standardov zagotavljanja storitev. Omenjeni ukrepi so usmerjeni predvsem na javno
upravo, ki z usmerjenostjo v rezultate in uporabnike zvišuje svojo učinkovitost in
preglednost svojega delovanja ter omogoča dostopnost svojih storitev kar najširšemu
krogu uporabnikov. Za podporo izvajanju navedenih ukrepov imajo številne države EU
ustanovljene posebne organizacije (na centralni, regionalni in lokalni ravni), katerih glavni
namen je zbiranje pobud s področja kakovosti v javnem sektorju. Poleg tega je, za

1

Ustaljena oblika, po kateri se kaj dela; vzorec, oblika (SSKJ v: Tomaževič, 2011, str. 109).

2

Kar omogoča, olajšuje opravljanje kakega dela, dejavnosti; združuje metode, tehnike in modele
ravnanja (SSKJ, 2000 in Tomaževič, 2011, str. 109).
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izboljševanje kakovosti delovanja javnega sektorja, pomembno tudi sodelovanje z ostalimi
organizacijami, kot so razna strokovna združenja, univerze in javni izobraževalni zavodi
(Staes in Thijs, 2005, str. 33).
Uporaba modelov in orodij za doseganje višje kakovosti javnega sektorja se je uveljavila v
vseh državah EU. Med njimi prevladuje zlasti EFQM, model poslovne odličnosti. Omenjeni
model ima še posebej pomembno vlogo v državah EU, kot sta na primer Velika Britanija in
Španija, kjer velja za najbolj uveljavljen in uporabljan model zagotavljanja kakovosti
oziroma odličnosti poslovanja organizacij javnega sektorja, medtem ko v drugih državah
EU (npr. Belgija, Italija) vse bolj pomembno mesto zavzema tudi model CAF. Poleg
modelov zagotavljanja kakovosti so države EU v delovanje organizacij javnega sektorja
vpeljale tudi standarde ISO, ki pokrivajo široko področje dejavnosti le-teh (Staes in Thijs,
2005, str. 34). Na tem mestu še posebej poudarjamo standard ISO 9001:2008, ki ga je
leta 2008 izdala mednarodna organizacija ISO in temelji na načelih vodenja kakovosti, ki
jih danes uporabljajo tako proizvodne kot tudi storitvene organizacije. Standard ISO 9001
se z določitvijo zahtev za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri,
izvajanje osnovne dejavnosti ter nadzor, osredotoča predvsem na učinkovitost sistema
vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev, s ciljem povečanja njihovega
zadovoljstva (SIQ, 2010).
Doslej smo govorili predvsem o kakovosti (storitev in proizvodov), sedaj pa bomo na
kratko opredelili še odličnost poslovanja organizacij. Že prej smo omenili ravnanje s
celovito kakovostjo, ki predpostavlja, da je osnovni namen poslovanja organizacije
zadovoljitev zahtev, potreb in pričakovanj kupcev oziroma uporabnikov. Pojem poslovne
odličnosti pa predstavlja nadgradnjo ravnanju s celovito kakovostjo v naslednjih
značilnostih (Tomaževič, 2011, str. 105):
•
•

•
•

Namen delovanja oziroma poslanstvo organizacij je zadovoljitev potreb in interesov
vseh udeleženih strani, ne samo kupcev in/ali uporabnikov storitev.
Organizacije za doseganje svojega namena zasledujejo načela odličnosti, kot so
usmerjenost v rezultate, osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo in stanovitnost
namena, upravljanje na podlagi procesov in dejstev, razvoj in vključevanje zaposlenih,
stalno učenje, inoviranje in razvijanje partnerstev ter družbena odgovornost.
Organizacije z uporabo ustreznih pristopov dosegajo odlične rezultate, ki se kažejo v
izbranih kazalnikih.
Organizacije na podlagi doseženih rezultatov iščejo priložnosti za izboljšave
poslovanja, se učijo in uvajajo izboljšave v nadaljnje poslovanje. Pri izboljševanju
poslovanja se tako uporablja Demingov PDCA cikel, ki ga sestavljajo štiri faze, in sicer
projektna faza, faza izvajanja, faza preverjanja ter faza ukrepanja, prilagajanja in
popravljanja.

Kakovost in odličnost sta torej pojma, ki se prepletata in sta soodvisna. Kakovost smo
opredelili kot sposobnost organizacije, da zadovoljuje potrebe, zahteve in pričakovanja
strank, odličnost pa je nadgradnja oziroma preseganje omenjenih pričakovanj. Odlična
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organizacija v primerjavi z drugimi prednjači v urejenosti notranjih procesov, odnosu do
strank, uspešnosti strateškega načrtovanja in doseganju poslovnih rezultatov (Krapše v:
Tomaževič, 2011, str. 105). Ne nazadnje pa odlična organizacija dosega in trajno ohranja
visoko raven svojega poslovanja, s katero se uresničujejo ali presegajo pričakovanja vseh
njenih udeleženih strani (QM.Partner, 2013).
Na koncu omenimo še nekaj prednosti, ki jih organizacijam prinaša uporaba modela
poslovne odličnosti. Organizacije, ki aktivno uporabljajo model poslovne odličnosti, imajo
boljši proces razvoja strategij in v tem okviru tudi višjo sposobnost iskanja priložnosti in
tveganja v okolju, v katerem poslujejo. To jim omogoča, da kar najhitreje reagirajo na
spremembe (zunanje in notranje) ter s tem zagotovijo ustrezno razporeditev potrebnih
sredstev za realizacijo strategij. Nadaljnje organizacije, ki poleg modela EFQM uporabljajo
še sistem uravnoteženih kazalnikov BSC za prepoznana in povezana področja poslovanja,
dosegajo ustrezno uravnoteženost med finančnimi in nefinančnimi merili poslovanja,
dolgoročnimi in kratkoročnimi strategijami ter uspešnostjo in ključnimi rezultati
poslovanja. Uporaba modela odličnosti je tudi v pomoč vodilnim osebam v organizacijah,
da ob pogoju osebne vključenosti, razvijejo primerno in ustrezno voditeljsko delovanje
(Savič v: Tomaževič, 2011, str. 107).

3.2 KAKOVOST IN ODLIČNOST POSLOVANJA JAVNE UPRAVE
Pri opredelitvi kakovosti storitev smo poudarili, da ima le-ta ključno vlogo v zasebnem
sektorju, še posebej v storitvenih dejavnostih. Ob tem ima celo prednost pred strategijami
nizkih stroškov in vlaganja v informacijsko tehnologijo ter ni omejena le na lokalni trg,
ampak se zaradi trendov globalizacije in ponudbe, ki presega povpraševanje, širi po vsem
svetu. To posledično povzroča, da se zahteve oziroma pričakovanja povprečnega
uporabnika javnih storitev zvišujejo vzporedno z zadovoljstvom nad kakovostjo storitev v
zasebnem sektorju (Ferfila in Kovač, 2000, str. 214). Kakovost je tudi eden izmed ključnih
elementov za doseganje konkurenčnosti organizacij v vedno bolj zaostrenih razmerah na
trgu, kar prav tako velja za organizacije javne oziroma državne uprave (Nemec, 1999, str.
1). Konkurenčnost v javni upravi se nanaša predvsem na prilagajanje zahtevam
uporabnikov, torej k zviševanju kakovosti storitev in inovativnosti. Bistvo te
konkurenčnosti je v ustvarjanju dinamike in inovativnosti, ki vodita h generiranju novih
priložnosti za bolj učinkovito in odzivno upravo (Rus v: Kovač, 2000, str. 282). Čeprav je
javna uprava izrazito monopolna in zato tudi nekonkurenčna dejavnost, saj njenih storitev
stranke ne morejo pridobiti na drug način, pa vedno bolj v ospredje prihajajo pričakovanja
strank (uporabnikov) po boljšem delovanju in kakovostnejših javnih storitvah (Žurga,
2001, str. 34). Ker smo kakovost storitev opredelili kot sposobnost organizacij, da
ustrežejo ali celo presežejo pričakovanja uporabnikov, je tudi za organizacije javne uprave
pomembno, da najprej identificirajo oziroma opredelijo potrebe in pričakovanja svojih
strank. Le na ta način bodo dosegle takšno raven kakovosti storitev, pri kateri bo
doseženo najvišje zadovoljstvo uporabnikov.
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Vse bolj kompleksno in nestabilno okolje, v katerem danes posluje javna uprava, ustvarja
zahteve po zmanjševanju javne porabe oziroma stroškovno učinkovitem ravnanju s
proračunskimi sredstvi ter po višji kakovosti javnih storitev (predvsem na področju
krajevne in časovne dostopnosti). Gre za dve različni zahtevi, ki se ne dopolnjujeta,
ampak sta v svojem bistvu kontradiktorni. Javne izdatke lahko namreč zmanjšamo le na
račun zmanjševanja kvalitete in/ali kvantitete javnih storitev, obenem pa lahko kakovost
zvišamo z zviševanjem sredstev (javnofinančnih izdatkov). Enega izmed ključnih načinov
za doseganje želenega razmerja med nižjimi javnofinančnimi izdatki in višjo kakovostjo
storitev, predstavlja uvajanje metod in tehnik dela, ki so se že uveljavile v zasebnem
sektorju, ter izkoriščanje spoznanj s področja managementa in tehnologije (Kovač, 2000,
str. 280). Na teh izhodiščih temeljijo tudi reforme javnega sektorja in v tem okviru javne
uprave, ki v njeno delovanje vnašajo niz podjetniških konceptov, znane pod skupnim
imenom New Public Management. Ta še posebej poudarja pomen »usmerjenosti k
uporabniku in splošne učinkovitosti«, kar se dosega s prenosom »aplikatibilnih
managerskih metod dela in konkurenčnih mehanizmov iz zasebnega v javni sektor«
(Kovač, 2000, str. 281). Pri tem gre za elemente upravljanja in vodenja organizacij
zasebnega sektorja, ki se nanašajo na ekonomijo in ekonomiko poslovanja, metodologije
upravljanja in vodenja, delovne metode in tehnike, podjetniški način razmišljanja in
delovanja, usmerjenost k ljudem, tako k uporabnikom kot zaposlenim, poslanstvo in
strategijo organizacije, graditev nove kulture, opredelitev odgovornosti za rezultate,
povečanje avtonomije organizacije in posameznika, vse to pa v javnem interesu in
skladno z veljavnimi zakoni (Žurga v: Kovač, 2000, str. 281).
Izboljševanje kakovosti javne uprave torej temelji na usmerjenosti k uporabniku in
pomeni, da mora javna uprava zagotavljati čim višjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov
svojih storitev. Uporabniki storitev so državljani, podjetja in druge pravne osebe, ki
nastopajo kot stranke v upravnih in drugih postopkih, njihovo zadovoljstvo pa je odvisno
od več dejavnikov, med katerimi so še posebej pomembni: informacije o upravnih
storitvah, krajevna in časovna dostopnost storitev, enostavnost (racionalnost) postopka,
odzivnost, profesionalen in prijazen odnos zaposlenih ter urejenost poslovnih prostorov
(Apohal Vučković et al., 2011, str. 257).
Javna uprava je pravno reguliran mehanizem, zato je tudi njena kakovost urejena z
različnimi standardi. Najpomembnejši standardi kakovosti so predpisani in pravno
zavezujoči za vse organe javne uprave, vendar pa se za njihovo nadgradnjo lahko
uporabljajo različni sistemi upravljanja s kakovostjo, ki jih javna uprava prevzema iz
zasebnega sektorja ter prilagodi svojim značilnostim (Apohal Vučković et al., 2011, str.
257–259). Tak primer je uporaba sistemov upravljanja celovite kakovosti (ISO, CAF,
EFQM), poleg tega pa si organizacije javne in državne uprave prizadevajo tudi za
doseganje poslovne odličnosti. Tako so se organizacije slovenske javne uprave leta 2004
prvič vključile v pilotni projekt PRSPO v javni upravi, pri katerem je kot osnova za
ocenjevanje vzet model EFQM. Glavni namen PRSPO je spodbujanje slovenskih
gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih organov k uvajanju
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sistemov sodobnega poslovanja za zagotavljanje konkurenčnosti njihovih proizvodov in/ali
storitev (Leon, 2003). Ker smo model poslovne odličnosti EFQM že večkrat omenili, ga
bomo v nadaljevanju podrobneje opredelili, poglavje pa bomo končali s predstavitvijo
modela CAF.
3.2.1

MODEL EFQM

Model poslovne odličnosti EFQM je nastal pod okriljem vodstva Evropskega sklada za
upravljanje kakovosti, ki ga je leta 1990 ustanovilo štirinajst vodilnih evropskih podjetij, z
namenom oblikovanja ustreznega pristopa oziroma modela, katerega uporaba bo
posledično dvignila konkurenčnost Evrope. Kasneje se je ob podpori Evropske organizacije
za kakovost in Evropske komisije izoblikoval model poslovne odličnosti, ki je postal osnova
evropske nagrade za kakovost. Z razvojem modela EFQM je bila dosežena nadgradnja
ravnanja s celovito kakovostjo, ker vsebuje elemente, ki zajemajo celoten poslovni sistem
organizacij. Po vzoru evropske nagrade je bilo v državah EU ustanovljenih že več kot 20
nacionalnih nagrad (Leon, 2003), kamor sodi tudi slovenski PRSPO, ki smo ga že omenili.
Model EFQM temelji na devetih merilih odličnosti, prikazanih v diagramu (slika 2), ki ga
sestavlja pet sklopov dejavnikov (pristopov, ki jih pri svojem poslovanju uporablja
organizacija) ter štirje sklopi rezultatov (kazalnikov, ki preko uporabe matrike RADAR
kažejo, kakšne rezultate dosega organizacija), tako dejavniki kot tudi rezultati pa so med
seboj povezani v povratni zanki, s čimer se zagotavlja vzročno-posledični učinek in
dinamična narava modela. Uporaba modela poslovne odličnosti je razširjena, saj ga
uporablja več kot 35.000 različnih organizacij (tako zasebnega, kot tudi javnega sektorja)
po vsem svetu (Tomaževič, 2011, str. 171).
Slika 2: Model EFQM®

Dejavniki

Rezultati

Učenje, ustvarjalnost ter inovativnost
Vir: Prirejeno po EFQM (2012)
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Prikazani model poslovne odličnosti je zasnovan na ideji, da določena organizacija, ki se
želi oceniti, primerja svojo organiziranost s tisto, ki jo predpostavlja model (Vanguard,
2012). Model temelji na vnaprej določenih merilih in sistemu ocenjevanja. Najvišje možno
število točk znaša 1000, vendar je takšen rezultat zgolj teoretičen, saj najboljše
organizacije v povprečju dosegajo okoli 700 točk (npr. podjetji Siemens in Nokia v Evropi).
Ocenjevaje lahko opravijo zunanji ocenjevalci ali pa se organizacija oceni sama, in sicer
tako, da za vsako merilo ugotovi, do katere stopnje izpolnjuje njegove zahteve. Doseženo
število točk kaže na to, kako daleč je organizacija prišla v doseganju odličnosti svojega
poslovanja. Samoocenjevanje organizacije je pomembno tudi zato, ker ji zagotavlja
ustrezne povratne informacije o njenem poslovanju ter je pomemben vir za izboljšave
oziroma priložnosti (Nemec, 2005, str. 86).
3.2.2

MODEL CAF

Model CAF se je oblikoval na pobudo ministrstev, pristojnih za javno upravo v državah EU,
in Skupine za inovativne javne storitve (EIPA, 2013). Temelji na evropskem modelu
poslovne odličnosti, ki upošteva devet meril uspešnosti in učinkovitosti, s tem, da se
model CAF bolj usmerja na določene posebnosti javnega sektorja, kot so procesi
obvladovanja sprememb, vpliv politike na strokovno delo, odnos do strank in ostali
nefinančni kazalci uspešnosti (Kovač v: Kern, 2003, str. 52). S sodelovanjem med
Evropskim skladom za upravljanje kakovosti, Univerzo Speyer in Evropskim inštitutom za
javno upravo so bile leta 1999 oblikovane osnove modela CAF 2000, njegova uradna
različica pa je bila objavljena leta 2000. Temu je sledilo postopno uvajanje modela v
organizacije javnega sektorja in ocenjevanje njegove uporabnosti, na podlagi katerega so
bila oblikovana tudi priporočila za njegovo izboljšanje. Nadaljnja poenostavitev modela,
izdelava smernic in slovarja ter prilagoditev sistema točkovanja, so privedli do oblikovanja
nove različice modela CAF 2002 (Staes in Thijs, 2005, str. 34). Med letoma 2002 in 2005
je z namenom izboljšanja svojega delovanja, okoli 900 organizacij evropskih javnih uprav
uporabljalo model CAF. Na podlagi njihovih izkušenj je bila leta 2006 opravljena že tretja
revizija modela, na 4. evropski konferenci o kakovosti pa je bil model CAF 2006 tudi
uradno predstavljen (EIPA, 2013). Najnovejšo različico modela predstavlja model CAF
2013, ki temelji na izboljšanem sodelovanju med nacionalnimi dopisniki CAF iz
posameznih držav, s pomočjo Centra za vire CAF in Evropskim inštitutom za javno upravo.
Z zadnjo revizijo se je izboljšala predvsem uporabnost modela v javnem sektorju, večji
poudarek pa je namenjen osredotočenosti na udeležene strani, še zlasti pa na koristi
uporabnikov. V modelu CAF 2013 imajo večjo težo koncepti, kot so usmerjenosti v
uporabnike, ugled organizacij v javnosti, inovacije, etika, učinkovita partnerstva z drugimi
organizacijami ter družbena odgovornost, s čimer se odpirajo nove priložnosti za nadaljnji
razvoj organizacij javnega sektorja (CAF Resource Center, 2012, str. 7). V nadaljevanju si
poglejmo glavne značilnosti modela CAF.
Osnovi nameni uporabe modela CAF so (Staes in Thijs, 2005, str. 34):
•

zaobjeti vse posebnosti organizacij javnega sektorja,
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•
•
•

zagotavljati javnim uslužbencem orodje za izboljšanje delovanja svoje organizacije,
vzpostaviti povezavo med različnimi modeli ravnanja s kakovostjo ter
olajšati primerjavo med organizacijami javnega sektorja.

Model CAF je bil zasnovan za uporabo v vseh delih javnega sektorja in ga uporabljajo
organizacije na nacionalni/zvezni, regionalni in lokalni ravni. Lahko se uporablja za
doseganje različnih ciljev, na primer kot del prenove poslovnih procesov ali pa služi kot
osnova pri prizadevanju za izboljšanje celotne organizacije. Model predstavlja načrt, s
katerim so pokriti vsi elementi, ki morajo biti prisotni, da organizacija dosega zadovoljive
rezultate. Vsi ti elementi so prevedeni v devet temeljnih meril, ki so bolj konkretno
opredeljeni v 27 podmerilih. Na podlagi teh podmeril namreč skupina za samoocenjevanje
ocenjuje organizacijo. Model CAF zagotavlja, da organizacija vzpostavi ustrezen okvir za
začetek uvajanja procesov stalnega izboljševanja, saj ji omogoča (Staes in Thijs, 2005,
str. 34–35):
•
•

•
•
•
•
•

izdelavo ocene, ki temelji na dokazanih merilih, sprejetih v vseh državah EU,
osredotočenost na dejavnosti v zvezi z izboljšanjem določenih področij poslovanja ter
prepoznavanje napredka in izjemnih dosežkov pri izvedenih izboljšavah, s čimer se
doseže tudi dogovor o tem, kaj je treba storiti za izboljšanje organizacije v
prihodnosti,
vzpostavljanje ustrezne povezave med cilji, podpornimi strategijami in procesi,
odkrivanje novih možnosti za spodbujanje in izmenjavo dobrih praks med
posameznimi področji v organizaciji ter z ostalimi organizacijami,
merjenje napredka v daljšem časovnem obdobju,
ustvarjanje navdušenja med zaposlenimi, kar dosega z njihovim aktivnim
vključevanjem v procese izboljševanja ter
vpeljevanje različnih pobud glede kakovosti v njene poslovne procese.
Slika 3: Model CAF (na podlagi modela EFQM)
DEJAVNIKI

REZULTATI
Rezultati zaposleni

Zaposleni

Voditeljstvo

Strategija in
načrtovanje

Procesi

Rezultati –
državljani/
odjemalci

Partnerstva in
viri

Rezultati družba

INOVIRANJE IN UČENJE
Vir: MJU (2007, str. 7)
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Ključni
rezultati
delovanja

Samoocenjevanje po modelu CAF nudi organizaciji možnost, da izve več o sebi in svojem
delovanju. V primerjavi s popolnoma razvitim modelom TQM, je CAF »lahek« model, ki je
še posebej primeren za pridobivanje prvega vtisa o delovanju organizacije. Predpostavlja
se, da bo organizacija, ki želi napredovati, izbrala katerega od podrobnejših modelov (npr.
Speyer ali EFQM). Prednost CAF-a je združljivost z omenjenima modeloma in tako
predstavlja prvi korak organizacije, ki namerava nadaljevati z upravljanjem s celovito
kakovostjo (Staes in Thijs, 2005, str. 35).
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4

ANALIZA
VPLIVOV
VARČEVALNIH
UKREPOV
NA
KAKOVOST IN ODLIČNOST POSLOVANJA UPRAVNE
ENOTE

Predzadnje poglavje diplomskega dela začenjamo s predstavitvijo ključnih varčevalnih
ukrepov, s katerimi Vlada RS posega v delovanje javnega sektorja ter v tem okviru na
javno in državno upravo. Čeprav se varčevalni ukrepi večinoma nanašajo na zmanjševanje
določenih pravic državljanov oziroma prebivalcev, so bili z namenom zniževanja
javnofinančnih izdatkov sprejeti tudi ukrepi, ki neposredno vplivajo na poslovanje
organizacij/organov javne in državne uprave ter na pravice zaposlenih, ki smo jih
opredelili kot javne uslužbence. V drugem delu bomo nato na konkretnem primeru
upravne enote (organa državne uprave) skušali prikazati, kako se vplivi varčevanja
odražajo na kakovosti in odličnosti njenega poslovanja, ob tem pa potrdili ali ovrgli v
uvodu zastavljene hipoteze.

4.1 PREDSTAVITEV VLADNIH VARČEVALNIH UKREPOV V JAVNEM
SEKTORJU
Leta 2008 so se v Sloveniji začele pojavljati posledice svetovne gospodarske in finančne
krize. Konec leta 2008 je prišlo do izrazite upočasnitve gospodarskih aktivnosti na skoraj
vseh področjih, kar se je odrazilo tudi na upočasnjeni rasti javnofinančnih prihodkov od
davkov in prispevkov. Padec gospodarskih aktivnosti je bil celo med največjimi v EU, to pa
je Slovenijo z 91 % oddaljilo na 85 % povprečne gospodarske razvitosti držav EU v letu
2010 in privedlo do zniževanja dohodkov ter s tem slabšanja materialnega stanja
prebivalstva (Kovač, 2012, str. 186). Poleg navedenega je slabo gospodarsko in finančno
stanje vplivalo tudi na povečanje javnofinančnega primanjkljaja. Ta je leta 2009 znašal
6,2 % BDP, leta 2010 5,9 % BDP, leta 2011 6,4 % BDP, leta 2012 pa 4,0 % BDP
(Statistični urad Republike Slovenije, 2013), kar pomeni, da je Slovenija, glede na zahteve
EU, v postopku preseženega proračunskega primanjkljaja. V Pogodbi o delovanju
Evropske unije je namreč določeno, da se morajo države EU izogibati čezmernemu
javnofinančnemu primanjkljaju (PDEU, 126. člen), ki naj bi bil v skladu s priporočili Sveta
EU nižji od referenčne vrednosti 3 % BDP. Svet EU je že leta 2009 odločil, da v Sloveniji
obstaja čezmeren primanjkljaj, ter izdal priporočilo, naj se le-ta odpravi najkasneje do leta
2013. Z namenom vzdrževanja primanjkljaja pod 3 % BDP, je bilo slovenski Vladi
priporočeno, naj v letu 2010 začne z izvajanjem ukrepov za fiskalno konsolidacijo, s čimer
naj bi se v obdobju 2010–2013 zmanjševal strukturni primanjkljaj v višini 0,75 % BDP na
posamezno leto (Evropska komisija, 2013, str. 2). Uravnoteženost javnih financ je torej
nujna z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega
okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni Evropske unije (Kovač, 2012, str. 185).
Ne glede na povečevanje javnofinančnega primanjkljaja, so se izdatki sektorja država leta
2009 zvišali na 49,3 % BDP, v letu 2010 na 50,4 % BDP, v letu 2011 pa na 50,8 % BDP.
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V letu 2012 so se ti izdatki nekoliko znižali in dosegajo 49,0 % BDP, kar še vedno
predstavlja razmeroma visok delež, ki pa ostaja blizu povprečja 27 držav EU (Eurostat,
2013). Vlada RS je leta 2009 sprejela Program stabilnosti, v katerem je postavila fiskalne
okvire ter opredelila politike in ukrepe, ki jih namerava izvajati in s tem znižati primanjkljaj
sektorja države pod prag referenčne vrednosti. Gre za ukrepe na strani javnofinančnih
odhodkov, kot so ohranitev nominalno nespremenjene ravni plač, pokojnin, socialnih
transferov, reforma plačnega sistema in racionalizacija državne potrošnje za nakup blaga
in storitev (Računsko sodišče RS, 2011, str. 9). Tako je Vlada RS v začetku leta 2009, z
namenom omejevanja rasti izdatkov za plače v javnem sektorju in izdatke za blago in
storitve v državnem proračunu, sprejela paket tridesetih varčevalnih ukrepov, ki temeljijo
na načelih varčnosti, gospodarnosti in učinkovitosti. Omenjeni paket, s katerim je bilo
ministrstvom in vladnim službam naloženo, da naj zmanjšajo stroške, racionalizirajo
poslovanje, ter zagotovijo gospodarno in učinkovito uporabo sredstev, je vseboval
(Računsko sodišče RS, 2011, str. 17):
•
•
•

ukrepe na področju plač v javnem sektorju,
organizacijske in kadrovske ukrepe ter
ukrepe za zmanjšanje stroškov materialno-tehničnih pogojev za delovanje organov
državne in javne uprave (avtorske in podjemne pogodbe, študentsko delo, najemnine
za poslovne prostore, storitve mobilne telefonije, stroški reprezentance, upravljanje
stanovanj v lasti Republike Slovenije, uporaba službenih avtomobilov, državne
proslave ipd.).

Poleg tega je bil sprejet tudi načrt ukrepov v javnem sektorju, ki ga je pripravil
Koordinacijski odbor za optimizacijo in racionalizacijo poslovnih procesov v javnem
sektorju, in je dopolnjeval že sprejete ukrepe. Večina teh ukrepov se je nanašala na
optimizacijo organizacije in delovnih procesov, s katerimi so se določili novi standardi za
sistemsko in notranjo organiziranost javnega sektorja ter poenotili postopki sprejemanja
aktov o sistemizaciji delovnih mest. Z združevanjem služb na področjih, kjer je to mogoče,
naj bi se optimizirali administrativni, strokovno-tehnični in finančni procesi. Preostali
ukrepi so se nanašali na nabavo blaga, storitev, osnovnih sredstev ter na izvajanje javnih
naročil. Izdatki za nabavo blaga in storitev naj bi se zmanjšali s posodobitvijo načina
načrtovanja, z uvedbo "stroškovnih kolegijev", standardizacijo elementov nabav,
pregledom smiselnosti sklepanja zavarovalnih pogodb in s pregledom obstoječih pogodb z
dobavitelji oziroma z znižanjem cen blaga in storitev s pogajanji (Računsko sodišče RS,
2011, str. 23).
Leta 2010 so bili sprejeti interventni ukrepi, s katerimi je Vlada začasno omejila rast
nekaterih izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V tem okviru je Vlada
najprej sprejela ukrepe na področju plač v javnem sektorju in s sindikati sklenila dogovor,
da se zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju za največ en odstotek letno. Ti ukrepi
vključujejo uskladitev osnovnih plač za polovico dejanske rasti cen življenjskih potrebščin,
odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij dne 1. 10. 2010, zadnje četrtine pa 1. 10.
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2011 ter zmanjšano višino regresa za letni dopust. Pri izdatkih za blago, storitve ter
investicije je bilo ministrstvom in vladnim službam naloženo, da naj nadaljujejo z
izvajanjem varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti že v letu 2009. Januarja 2010 je bil
sprejet Program stabilnosti, v katerem je Vlada opredelila naslednje ukrepe (Računsko
sodišče RS, 2011, str. 26–30):
•

•
•

izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja z izvedbo že sprejetih ukrepov na področju
plač v javnem sektorju, z zmanjšanjem števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju,
reorganizacijo javne uprave, ki bi prispevala k zmanjšanju števila zaposlenih in
odhodkov za plače,
racionalizacijo storitev javnega sektorja z redefinicijo standardov, določitvijo novih cen
in povečevanjem deleža sofinanciranja uporabnikov storitev,
racionalizacijo programov v korist tistih, ki veljajo za razvojne prednostne programe
Vlade, vključno z ohranjanjem visoke ravni investicij in njihovo financiranje pretežno s
sredstvi iz proračuna Evropske unije.

S sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 31. maja 2012, je
Vlada opredelila pogoje za nadaljnje ukrepe, ki naj bi privedli do rasti in vzpostavitve
dolgoročnega razvoja Slovenije. Glavni cilji omenjenega zakona so zagotoviti vzdržne
javne finance, makroekonomsko stabilnost, trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj,
vzpostaviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami ter oblikovati
pravila za večjo fiskalno disciplino (Vlada RS, 2012). Z Zakonom za uravnoteženje javnih
financ se spreminjajo oziroma dopolnjujejo določbe devetintridesetih zakonov s področja
javnega sektorja, za naše preučevanje pa so še posebej pomembni začasni ukrepi na
področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Zakon
vsebuje tudi določbe, s katerimi se v javnem sektorju omejuje zaposlovanje, sklepanje
avtorskih in podjemnih pogodb, opravljanje študentskega dela, sklepanje pogodb o
izobraževanju, število dni letnega dopusta ter ureja prenehanje veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne
pokojnine.

4.2 POSLEDICE VARČEVALNIH UKREPOV NA PRIMERU UE CELJE
V tem poglavju bomo najprej predstavili UE Celje, nato pa analizirali tista področja
(vključujejo tako dejavnike, kot tudi rezultate) njenega poslovanja, pri katerih se najbolj
odražajo vplivi varčevalnih ukrepov. S primerjavo zbranih podatkov za obdobje zadnjih
štirih let bomo skušali opredeliti, kakšne posledice imajo vladni varčevalni ukrepi na
kakovost in odličnost poslovanja upravne enote. Primerjali in analizirali bomo podatke o
poslovanju UE Celje iz njenih letnih poročil, upravne statistike ter anketiranja strank in
zaposlenih. Posebno pozornost bomo namenili zadovoljstvu in motiviranosti zaposlenih,
saj so motivirani zaposleni pomemben dejavnik organizacije pri doseganju njenih ciljev na
področju kakovosti in odličnosti poslovanja.
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4.2.1

PREDSTAVITEV UE CELJE

UE Celje je ena izmed večjih med 58 upravnimi enotami v Sloveniji. S svojim delovanjem
posega na območje štirih občin, in sicer Mestne občine Celje, ki ima 48.783 prebivalcev
ter občin Dobrna z 2.193 prebivalci, Vojnik z 8.394 prebivalci in Štore s 4.289 prebivalci.
Na območju UE Celje tako skupaj živi 63.659 prebivalcev ter obsega 230 km2 teritorialne
površine. Na območju Upravne enote Celje je 118 naselij, med katerimi je najgosteje
naseljeno mesto Celje s širšo okolico (Statistični letopis 2010 v: Portal upravnih enot,
2012).
Na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot je UE Celje organ državne
uprave, ki je organiziran za opravljanje upravnih nalog in na prvi stopnji odloča v upravnih
zadevah iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v
prostoru, ki ga pokriva (Portal upravnih enot, 2012). Notranja organiziranost upravne
enote temelji na internem Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na UE
Celje, v skladu s katerim so organizirane naslednje notranje organizacijske enote (UE
Celje, 2012d, str. 4):
•
•
•
•
•

Služba za skupne zadeve, z Glavno pisarno ter Službo za finančno-računovodske
posle,
Oddelek za upravne notranje zadeve,
Oddelek za okolje in prostor,
Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
Oddelek za občo upravo.
Grafikon 1: Število prejetih in rešenih upravnih zadev na UE Celje v letih 2009, 2010,
2011 in 2012
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Temeljni (primarni) proces, ki se izvaja na UE Celje in v njenih organizacijskih enotah, je
vodenje upravnega postopka in drugih upravnih nalog, poleg tega pa se izvajajo še
podporni procesi, in sicer upravljanje z ljudmi pri delu, proces upravljanja financ, nabave,
vzdrževanja sredstev ter proces informacijske podpore uporabnikom (UE Celje, 2012d, str.
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8 in 21). V grafikonu 1 je prikazana časovna vrsta prejetih in rešenih upravnih zadev na
UE Celje za obdobje od leta 2009 do 2012, kjer lahko opazimo, da se je število le-teh
stalno povečevalo.
Sistem ravnanja s celovito kakovostjo pokriva vsa področja poslovanja UE Celje. Vodstvo
upravne enote se je leta 2001 zavezalo k izboljševanju kakovosti poslovanja upravne
enote z vzpostavitvijo standarda kakovosti ISO 9001:2000, za vodenje upravnih
postopkov na I. stopnji iz državne pristojnosti. Leta 2003 je na podlagi zunanje presoje
celotnega sistema poslovanja ta standard tudi pridobila in ga od pridobitve naprej tudi
uspešno obnavlja ter potrjuje. Kasnejše vsakoletne zunanje presoje so pokazale, da UE
Celje izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti skladno s standardom ISO
9001:2008. Zadnja zunanja presoja po standardu ISO 9001:2008 je bila izvedena v letu
2012, vendar pa se v prihodnje, glede na priporočilo ministrstva, pristojnega za javno
upravo, ne bo več izvajala, kar pomeni tudi izgubo pridobljenega certifikata. V letih 2004
in 2006 je na UE Celje potekala tudi samoocenitev po modelu CAF, leta 2006 pa je prvič
pripravila tudi vlogo za Priznanje republike Slovenije za poslovno odličnost. Leta 2010 je
prejela bronasto diplomo za sodelovanje v Priznanju Republike Slovenije za poslovno
odličnost za leto 2009, leta 2012 pa je bila za dosežene rezultate uvrščena med finaliste v
kategoriji organizacij na področju javnega sektorja (UE Celje, 2013a, str. 35).
4.2.2

VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA VIRE POSLOVANJA UE CELJE

Upravna enota za svoje poslovanje potrebuje vire, kot so finančna sredstva, tehnologija,
prostori in oprema. Ti viri se uporabljajo in razvijajo za njene strateške potrebe ter pri
izvajanju njenih najpomembnejših procesov, da omogočajo kar najučinkovitejše
doseganje zastavljenih ciljev. Kot prvo torej obravnavamo finančno poslovanje upravne
enote za obdobje štirih let, ki je podrobneje prikazano v prilogi 1. Glede na Zakon o javnih
financah je UE Celje kot organ državne uprave, neposredni uporabnik državnega
proračuna. Sredstva, ki jih upravna enota pridobi iz tega naslova, se izkazujejo v okviru
štirih proračunskih postavk, in sicer plače, materialni stroški, investicije in investicijsko
vzdrževanje ter vplačane tiskovine (pri izvajanju upravnih postopkov). Gre za finančna
sredstva iz državnega proračuna, ki so izražena v denarni enoti evro (€) in vključujejo
(MF, 2006, str. 5–6):
•

•

Proračunska postavka »Plače« vključuje načrtovane izdatke za plače in dodatke,
regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in
druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za
starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih.
V proračunsko postavko »Materialni stroški« so vključeni izdatki za pisarniški in splošni
material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih
nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve,
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•

•

izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni, odškodnine in
drugo.
V proračunski postavki »Investicije in investicijsko vzdrževanje« so vključeni izdatki za
nakup oziroma zamenjavo opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev ter
za investicijsko vzdrževanje.
Proračunska postavka »Vplačane tiskovine« vključuje izdatke upravne enote, preko
katerih poteka financiranje zaračunljivih tiskovin. V okviru teh postavk se izvajajo
naloge izdajanja potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic, prometnih dovoljenj,
orožnih listin in ostalih tiskovin, ki se strankam zaračunavajo.

UE Celje vsako leto v Letnem poslovnem načrtu sprejme predlog finančnega načrta za
naslednje leto, ki ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ta pa ga nato
predloži Ministrstvu za finance. Po uskladitvi predloga finančnega načrta, upravna enota
sprejme proračun, v katerem so predvideni prihodki in odhodki za eno leto (ZJF, 3., 19. in
20. člen). Ne glede na sprejeti proračun pa se med proračunskim letom dogajajo
spremembe, če se zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki državnega proračuna in
izvajanje ukrepov za uravnoteženje proračuna ne uravnoteži proračuna. Državni zbor na
predlog Vlade sprejme rebalans proračuna, ki je akt države o spremembi državnega
proračuna med proračunskim letom (MF, 2013).
Grafikon 2: Sprejeti proračun in rebalans proračuna UE Celje za leta 2009, 2010, 2011
in 2012
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Iz grafikona 2 je razviden trend oziroma razlike med sprejetim proračunom UE Celje in
rebalansom sprejetega proračuna za obdobje zadnjih štirih let. Gre za razliko med
finančnimi sredstvi, ki jih upravna enota potrebuje oziroma načrtuje za svoje poslovanje in
sredstvi, ki jih pridobi iz državnega proračuna. Upravni enoti je bilo na začetku
preučevanega štiriletnega obdobja (leta 2009) z rebalansom proračuna dodeljenih
oziroma odobrenih več sredstev, kot jih je načrtovala. Leta 2010 je razlika med
odobrenimi in načrtovanimi sredstvi prvič negativna, kar že nakazuje na zmanjševanje
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dodeljenih sredstev. V letu 2011 so bila načrtovana in odobrena sredstva skoraj usklajena,
saj je razlika med njimi minimalna. Najvišja (negativna) razlika pa se pojavi v letu 2012,
kar pomeni manj odobrenih sredstev od načrtovanih. Gre za zniževanje vseh vrst sredstev
po posameznih proračunskih postavkah (plače, materialni stroški, investicije in
investicijsko vzdrževanje), z izjemo vplačanih tiskovin, kjer je bilo odobrenih več sredstev
od predvidenih v sprejetem proračunu.
Podoben trend zniževanja sredstev opazimo tudi v grafikonu 3, ki prikazuje dodeljena
sredstva in dejansko porabo (realizacijo proračuna) le-teh pri poslovanju upravne enote.
Realizacija proračuna oziroma posameznih proračunskih postavk je vsota realiziranih
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v tekočem letu
(MF, 2013). Opazimo, da so bila na začetku preučevanega obdobja (leta 2009) sredstva,
odobrena z rebalansom sprejetega proračuna, višja od dejanske porabe, v letu 2010 se je
ta razlika zmanjšala, v letu 2011 pa je bila dejanska poraba že višja od odobrenih
sredstev. Na koncu preučevanega obdobja (leta 2012) je dejanska poraba najbolj
presegla višino odobrenih sredstev.
Grafikon 3: Rebalans in realizacija proračuna UE Celje za leta 2009, 2010, 2011 in 2012
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V grafikonu 3 torej opazimo razlike med rebalansom proračuna in realizirano porabo
sredstev, ki kažejo na trend zmanjševanja dodeljenih sredstev in njihove dejanske porabe.
Višina porabljenih sredstev upravne enote ostaja v povprečju bolj ali manj enaka oziroma
na začetku obdobja še sledi trendu zniževanja dodeljenih, vendar pa jih na koncu obdobja
zaradi restriktivnih varčevalnih ukrepov (manj dodeljenih sredstev) že močno presega. V
nadaljevanju bomo prikazali glavne vzroke po posameznih letih, ki so povzročili
spremembe v finančnem poslovanju upravne enote.
V letu 2009 je bil glavni vzrok za nižjo dejansko porabo, glede na višino odobrenih
sredstev, predvsem v nižjih sredstvih pri proračunski postavki »Vplačane tiskovine«, ki so
se tudi najbolj zmanjšala. Tudi pri investicijah in investicijskem vzdrževanju se je dejanska
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poraba v primerjavi z višino odobrenih sredstev znižala, medtem ko se je poraba sredstev
za plače zaposlenih in pokrivanje materialnih stroškov nekoliko zvišala.
Konec leta 2010 pa že lahko zaznamo določene spremembe, ki so se zgodile zaradi
sprejetih varčevalnih ukrepov. Tega leta je bil »z namenom stabilizacije javnih financ«
sprejet Zakon o interventnih ukrepih, ki je začasno omejil rast določenih izdatkov
državnega proračuna ter prejemke in plače javnih uslužbencev in funkcionarjev (ZIU, 1, 5,
6, 7 in 8. člen). Na UE Celje je bila posledica sprejetja omenjenega zakona nižja dejanska
poraba sredstev od odobrenih predvsem na področju plač zaposlenim, to pa zaradi
neizplačila treh četrtin odprave plačnih nesorazmerij in redne delovne uspešnosti,
zmanjšanja izplačevanja dodatkov po 22. e členu Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju ter odhoda dveh zaposlenih v pokoj. Nižjo porabo v primerjavi z odobrenimi
sredstvi zasledimo tudi pri proračunski postavki »Investicije in investicijsko vzdrževanje«,
saj je bila na upravni enoti izvršena nabava le najnujnejših osnovnih sredstev. Pri ostalih
dveh proračunskih postavkah (materialni stroški, vplačane tiskovine) je višina porabljenih
sredstev v primerjavi z odobrenimi nekoliko višja.
V letu 2011 je dejanska poraba sredstev prvič presegla z rebalansom sprejetega
proračuna odobrena sredstva. V primerjavi z odobrenimi sredstvi za posamezne
proračunske postavke se je največ zvišala poraba le-teh pri vplačanih tiskovinah, poraba
sredstev pa je bila višja tudi pri pokrivanju materialnih stroškov ter pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju. Višina materialnih stroškov je sicer bila višja od odobrenih,
vendar so se le-ti v primerjavi z letom 2010 zaradi varčevalnih ukrepov znižali. Najmanj se
je zvišala poraba sredstev za plače zaposlenih zaradi izplačila odpravnine zaposlenemu, ki
se je upokojil v letu 2011.
Leta 2012 je bil za »zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov
proračunov« sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, 1. člen). Upravni enoti
je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti (2009, 2010 in 2011) iz proračuna odobrenih najmanj
finančnih sredstev. Posledično je leta 2012 skupna dejanska poraba presegla višino
sredstev, odobrenih z rebalansom sprejetega proračuna, kar predstavlja tudi največjo
(negativno) razliko med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v preučevanem obdobju.
Višina dejansko porabljenih sredstev se je, v primerjavi z višino odobrenih, zvišala po vseh
proračunskih postavkah, z izjemo postavke »Investicije in vzdrževanje«, pri kateri se je
dejanska poraba glede na odobreno znižala. Najbolj opazno je odstopanje pri dejanski
porabi sredstev za vplačane tiskovine (pri izvajanju upravnih postopkov), ki so presegla
odobrena. Za pokritje materialnih stroškov je upravna enota porabila več sredstev od
odobrenih, vendar ji je uspelo te stroške v primerjavi z letom 2011 celo znižati. Glede na
predvideno višino materialnih stroškov v sprejetem proračunu za leto 2012, so se namreč
sredstva za njihovo pokrivanje z rebalansom sprejetega proračuna znižala, zato je morala
upravna enota na tem področju izvesti varčevalne ukrepe (zmanjšanje stroškov
pisarniškega materiala, čiščenja, strokovnega izobraževanja in odpoved naročenih
časopisov). Pri posameznih proračunskih postavkah je višino odobrenih sredstev najmanj
presegla dejanska poraba sredstva za plače zaposlenim (UE Celje, 2013a, str. 3).
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Glede na zgornjo analizo finančnega poslovanja za obdobje zadnjih štirih let sklepamo, da
ima UE Celje iz državnega proračuna na voljo vedno manj (finančnih) sredstev za svoje
delovanje. V grafikonu 3 opazimo bolj strmo padanje krivulje, ki prikazuje višino sredstev,
odobrenih z rebalansom sprejetega proračuna, od krivulje, ki kaže višino dejansko
porabljenih sredstev UE Celje. Čeprav je bila dejanska poraba upravne enote v obdobju 4
let bolj ali manj enaka oziroma se je celo nekoliko znižala, ugotovimo, da država z
rebalansom proračuna upravni enoti dodeljuje bistveno manj sredstev za njeno
poslovanje. Negativna razlika med višino načrtovanih in odobrenih sredstev se prvič pojavi
po letu 2010 (grafikon 2), negativna razlika med višino dejansko porabljenih in odobrenih
sredstev pa po letu 2011 (grafikon 3). Vzrok za takšno negativno razliko torej ni v
zviševanju dejanske porabe sredstev oziroma naraščanju stroškov poslovanja UE Celje,
ampak v vedno manjšem obsegu odobrenih sredstev iz državnega proračuna.
Pri pregledu finančnega poslovanja upravne enote po posameznih proračunskih postavkah
(priloga 1), ugotovimo, da so se v obdobju 4 let najbolj znižala sredstva za plače ter
investicije in investicijsko vzdrževanje. Katera sredstva so se v štiriletnem obdobju najbolj
znižala, je prikazano v grafikonu 4, ki prikazuje razlike med porabljenimi finančnimi
sredstvi po posameznih proračunskih postavkah in njihovimi skupnimi povprečnimi
vrednostmi za obravnavano obdobje.
Grafikon 4: Razlike med porabljenimi finančnimi sredstvi in povprečnimi vrednostmi
štirih let po proračunskih postavkah na UE Celje
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Med viri, ki jih upravna enota potrebuje za svoje delovanje, pa so poleg finančnih
sredstev, pomembni tudi tehnologija, prostori in oprema. UE Celje za delovanje potrebuje
sredstva, kot so:
•

delovni in pomožni prostori, ki izpolnjujejo zahteve za opravljanje dejavnosti upravne
enote,
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•
•

strojna in programska oprema (računalniki, tiskalniki, optični čitalniki, fotokopirni
stroji, digitalni fotoaparati, itd.),
ostale podporne storitve in tehnična oprema (službeni avtomobili, prenosni telefoni,
…) (UE Celje, 2012d, str. 9).

Pri teh virih (tehnologija, prostori in oprema) ni pomembno samo to, da ustrezajo
določenim standardom oziroma se učinkovito uporabljajo, ampak jih je potrebno tudi
ustrezno vzdrževati ter posodabljati. Prostori in oprema se namreč z uporabo izrabljajo in
uničujejo, tehnologija pa s časom zastara. Ustrezna tehnologija je še posebej pomembna,
če želi upravna enota uspešno slediti zastavljeni strategiji razvoja elektronskega
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc v javni upravi (MJU, 2009). V
nadaljevanju se bomo osredotočili na finančna sredstva, ki jih upravna enota dobi iz
državnega proračuna in nameni vzdrževanju prostorov in opreme, v tem okviru pa se
bomo posvetili nabavi osnovnih sredstev, v katera je vključena računalniška in druga
tehnična oprema. Osnovna sredstva so pomembna pri temeljnem in podpornih procesih
upravne enote, saj neposredno vplivajo na način, učinkovitost in kakovost izvajanja le teh.
Nabava osnovnih sredstev je izkazana v proračunski postavki »Investicije in investicijsko
vzdrževanje«, nekatera (predvsem računalniško opremo) pa za upravno enoto
neposredno nabavi oziroma jih priskrbi ministrstvo, pristojno za javno upravo.
Pri analizi finančnega poslovanja smo zaznali trend zmanjševanja sredstev, ki jih upravna
enota pridobi iz državnega proračuna in nameni nabavi osnovnih sredstev, prav tako pa
dejanska poraba le-teh (z izjemo leta 2010) ne presega vrednosti z rebalansom
odobrenih. Upravna enota je namreč z varčevalnimi ukrepi vedno bolj omejena na nabavo
samo najnujnejših osnovnih sredstev.
Grafikon 5: Vrednost nabave osnovnih sredstev in računalniške opreme na UE Celje v
letih 2009, 2010, 2011 in 2012
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V grafikonu 5 je prikazana vrednost nabave osnovnih sredstev v obdobju štirih let,
razdeljena na tri področja, glede na vsebino in vir financiranja:
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•
•
•

tehnična oprema (osebni avtomobili, fotokopirni stroji, telekomunikacijska oprema,
pohištvo, klimatske naprave, …),
računalniška oprema (informatizacija), ki jo nabavi upravna enota iz lastnih sredstev
(računalniki, monitorji, tiskalniki, programska oprema, …),
računalniška oprema, ki jo zagotovi ministrstvo, pristojno za javno upravo (ni izkazana
v proračunski postavki »Investicije in investicijsko vzdrževanje) (UE Celje, 2013a, str.
11).

Grafikon 5 prikazuje trend zmanjševanja vrednosti nabave tehnične opreme, najnižja
vrednost pa je bila dosežena v letu 2012, ko je bilo za ta namen porabljenih samo 176 €.
Ustrezna računalniška oprema (strojna in programska) je ključnega pomena za učinkovito
delovanje oziroma izvajanje vseh procesov (temeljnega in podpornih) na upravni enoti. V
grafikonu zasledimo, da za upravno enoto največ nabav računalniške opreme neposredno
opravi oziroma financira ministrstvo, pristojno za javno upravo. V primerjavi s skupno
povprečno vrednostjo nabave računalniške opreme v prvi polovici preučevanega obdobja
(v letih 2009 in 2010), se je le-ta v letu 2011 znižala za več kot polovico, v letu 2012 pa
doseže najnižjo vrednost ter znaša samo 3 % skupne povprečne vrednosti nabave v letih
2009 in 2010. Glede na višino lastnih sredstev, ki jih upravna enota nameni nabavi
računalniške opreme, sklepamo, da je pri teh odvisna predvsem od ministrstva,
pristojnega za javno upravo, ki za ta namen dodeljuje vedno manj sredstev.
Grafikon 6 prikazuje deleže posameznih proračunskih postavk, ki jih ti zavzemajo v skupni
porabi sredstev upravne enote. Pri tem opazimo, da najvišji delež (okoli 2/3) v dejanski
porabi zavzemajo sredstva, namenjena delovanju zaposlenih na upravni enoti
(proračunska postavka »Plače«), prav ta sredstva pa so se, glede na povprečje štirih let, v
letu 2012 najbolj zmanjšala, kar je prikazano že v grafikonu 4. V nadaljevanju bomo zato
preučili, kakšne posledice imajo varčevalni ukrepi na zaposlene, njihovo delovanje in
rezultate, ki jih pri tem dosegajo in ne nazadnje skušali tudi ugotoviti, v kolikšni meri se ti
ukrepi odražajo na motivaciji in splošnem zadovoljstvu zaposlenih.
Grafikon 6: Deleži porabljenih sredstev v realiziranem proračunu UE Celje v letih 2009,
2010, 2011 in 2012
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4.2.3

VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA ZAPOSLENE NA UE CELJE

Najprej se bomo posvetili številu zaposlenih (javnih uslužbencev) na UE Celje v obdobju
štirih let. Organizacijski predpis, ki določa notranjo organizacijo in delitev dela na UE
Celje, je Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Celje (UE Celje,
2012d, str. 17). V skladu z omenjenim internim aktom so na upravni enoti organizirana
uradniška in strokovno-tehnična delovna mesta. Grafikon 7 prikazuje skupno število
zaposlenih za nedoločen čas na UE Celje za obdobje zadnjih štirih let, med katerimi je
posebej prikazano še število zaposlenih na uradniških delovnih mestih (uradnikov). Ti so
namreč pomembni pri izvajanju osnovne dejavnosti upravne enote – vodenje upravnih
postopkov in odločanje o upravnih zadevah iz državne pristojnosti na I. stopnji. Konec leta
2012 se je skupno število zaposlenih na upravni enoti zmanjšalo na 78 javnih uslužbencev
in se v primerjavi s prejšnjimi tremi leti (ko je to število v povprečju presegalo 90
zaposlenih) najbolj znižalo, prav tako pa se je znižalo tudi število uradnikov. Vzrok za
takšno znižanje je v prenosu Izpitnega centra in s tem prerazporeditve 7 zaposlenih na
Javno agencijo za varnost prometa ter upokojitve 8 zaposlenih. V zvezi z upokojevanjem
Zakon za uravnoteženje javnih financ namreč določa, da zaposlenemu (javnemu
uslužbencu), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, preneha
veljati pogodba o zaposlitvi (ZUJF, 188. člen), upravna enota pa za izpraznjena delovna
mesta ni izvedla nadomestnih zaposlitev, ker navedeni zakon (poleg ostalih omejitev)
omejuje tudi zaposlovanje v javnem sektorju (ZUJF, 183. člen).
Grafikon 7: Število zaposlenih in uradnikov na UE Celje v letih 2009, 2010, 2011 in
2012
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Pri kompetencah in motivaciji javnih uslužbencev smo ugotovili, da je znanje zaposlenih
pomemben dejavnik za doseganje kakovosti poslovanja vsake organizacije, zato se bomo
usmerili na analizo kazalnikov razvijanja veščin zaposlenih, ki prikazujejo dejavnosti
upravne enote na področju usposabljanja in izpopolnjevanja znanja svojih zaposlenih.
Brejc (2004, str. 66) za skupno poimenovanje izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih
uporablja izraz izobraževanje, za katerega smo se odločili tudi mi.
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Grafikon 8: Stroški izobraževanja zaposlenih na UE Celje v letih 2009, 2010, 2011 in
2012
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Sredstva, ki jih upravna enota namenja izobraževanju svojih zaposlenih, so izkazana v
proračunski postavki za materialne stroške. Ker ima za pokrivanje materialnih stroškov na
voljo vedno manj sredstev iz državnega proračuna, je upravna enota poleg ostalih
varčevalnih ukrepov omejila oziroma znižala tudi finančna sredstva za izobraževanje svojih
zaposlenih. Kot je razvidno iz grafikona 8 so se ta sredstva v preučevanem štiriletnem
obdobju stalno zniževala in dosegla najnižjo vrednost v letu 2012, ko je bilo za ta namen
porabljenih skupno 330 €. V primerjavi z začetkom obdobja (leto 2009) so se sredstva za
izobraževanje znižala za kar 98 %.
Grafikon 9: Število dni izobraževanja na zaposlenega na UE Celje v letih 2009, 2010,
2011 in 2012
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Zaradi zniževanja stroškov izobraževanja zaposlenih se je v proučevanem obdobju
posledično zmanjševalo tudi število dni (obseg izobraževanja), ki so jih zaposleni porabili
za izobraževanje (grafikon 9) – z izjemo leta 2011, ko so se ti stroški v primerjavi z letom
2010 znižali, število dni izobraževanja pa povišalo. V letu 2012 se je posamezni zaposleni
v povprečju izobraževal 0,5 dni (12 ur), kar je najmanj v zadnjih štirih letih. Ne gre torej
samo za zniževanje sredstev, ki jih upravna enota nameni izobraževanju, ampak tudi
celotnega obsega izobraževanja zaposlenih.
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Ker ima napredovanje in z njim povezana uradniška kariera pomemben motivacijski
učinek na zaposlene, si bomo ogledali število napredovanj zaposlenih na UE Celje od leta
2009 do 2012. V grafikonu 10 je prikazano število napredovanj zaposlenih na UE Celje v
plačnem razredu in nazivu za obdobje od leta 2009 do 2012. Opazimo lahko, da je na
začetku obdobja največ zaposlenih napredovalo v plačnem razredu, nato se je to število
postopoma zniževalo, v letu 2011 pa je število napredovanj v nazivu že preseglo
napredovanja v plačnem razredu. Konec leta 2012 je bilo število napredovanj v nazivu
skoraj trikrat višje, število napredovanj v plačnem razredu pa za slabo polovico nižje kot
na začetku obdobja.
Grafikon 10: Napredovanje zaposlenih v plačnem razredu in nazivu na UE Celje v letih
2009, 2010, 2011 in 2012
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Ugotovimo, da se je v zadnjih štirih letih število napredovanj v nazive v primerjavi s
številom napredovanj v plačne razrede povišalo. Uradnikom napredovanje v nazivu sicer
prinaša večjo odgovornost in samostojnost pri opravljanju njihovih nalog, vendar jim
zaradi varčevalnih ukrepov ne pripada tudi pravica do višje plače (nagrade), v skladu s
pridobljenim nazivom (ZUJF, 163. člen).
Pri preučevanju poslovanja upravne enote smo ugotovili, da se je zaradi varčevalnih
(upokojevanje, neizvajanje nadomestnih zaposlitev) in drugih ukrepov, znižalo število
zaposlenih iz 94 v začetku obdobja na 78 v letu 2012, zato bomo v nadaljevanju z analizo
posameznih meril delovanja (produktivnost zaposlenih, razpoložljivost in odsotnost z dela)
ugotavljali, kakšne vplive ima zniževanje števila zaposlenih na njihovo delovanje,
zadovoljstvo in motivacijo. Za naše preučevanje je pomembno tudi to, da se je kljub
zniževanju števila zaposlenih, število prejetih in rešenih zadev v zadnjih štirih letih
neprestano zviševalo, kar je prikazano v grafikonu 1.
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Tabela 1: Merila delovanja zaposlenih na UE Celje po posameznih kazalnikih v letih
2009, 2010, 2011 in 2012
Merilo

Kazalnik

Odsotnost z dela

Letno število bolniških dni na
zaposlenega

Razpoložljivost
zaposlenih

Število
opravljenih
zaposlenega

Produktivnost
zaposlenih

2009

2010

2011

2012

Povprečje
4 let

11

12

12

15

12,5

1.656

1.633

1.631

1.674

1.649

Število prejetih upravnih zadev na
uradnika

403

447

494

733

519

Število rešenih upravnih zadev na
uradnika

389

436

483

719

507

Število prejetih upravnih zadev na
zaposlenega

296

327

365

564

388

285

319

357

553

379

Število rešenih upravnih storitev
(ZUP+DUN)3 na uradnika

2.219

1.861

1.963

2.098

2.035

Število rešenih upravnih storitev
(ZUP+DUN) na zaposlenega

1.629

1.361

1.451

1.614

1.514

15

7

7

3

8

ur

na

Število rešenih upravnih zadev na
zaposlenega

Število zaostankov

Vir: UE Celje (2013a, 2013b, 2012a, 2011a, 2011b, 2010a, 2010c, 2009c)

V tabeli 1 opazimo, da se je v letu 2012 v primerjavi s povprečjem štirih let nekoliko
povišala odsotnost zaposlenih z dela zaradi zdravstvenih razlogov. Tako so bili zaposleni v
letu 2012 na bolniškem dopustu največ dni glede na prejšnja tri leta, vendar pa odsotnost
z dela ni imela bistvenega vpliva na razpoložljivost zaposlenih, saj so le-ti v letu 2012
opravili več delovnih ur kot znaša povprečje preučevanega obdobja. Največjo spremembo
opazimo pri merilu za produktivnost zaposlenih.
Leta 2012 je posamezni uradnik na upravni enoti v povprečju prejel in moral rešiti za
skoraj polovico več upravnih zadev od povprečnega števila štirih let, nekoliko višje od
povprečja pa je bilo tudi število upravnih storitev, ki jih je opravil posamezni zaposleni na
upravni enoti. Klub povečanemu obsegu dela zaposlenih (predvsem uradnikov) se konec
leta število nerešenih zadev ni povišalo in ostaja enako kot v prejšnjih letih. Še več, število
zaostankov, ki so nastali leta 2012 pri reševanju upravnih zadev, je bilo v primerjavi s
prejšnjimi leti najnižje (3 zaostanki). Čeprav Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (22.
e člen) predvideva plačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela, je bilo
zaposlenim na upravni enoti v letu 2012 iz tega naslova izplačanih celo 74 % manj
sredstev kot v letu 2011 (UE Celje, 2013a, str. 44).

3

Zadeve po Zakonu o splošnem upravnem postopku in druge upravne naloge skupaj.
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Ker so bili zaposleni na upravni enoti leta 2012 v primerjavi s prejšnjimi tremi leti bolj
obremenjeni z reševanjem upravnih zadev in opravljanjem ostalih upravnih storitev, za
povečan obseg dela pa niso prejeli ustreznega dodatnega plačila, bi pričakovali, da bo to
vplivalo na njihovo zadovoljstvo oziroma zmanjšalo njihovo motivacijo za delo. V tabeli 2,
kjer so prikazani z anketo pridobljeni rezultati (ocene zadovoljstva zaposlenih), pa lahko
opazimo, da se je zgodilo ravno nasprotno. Primerjava rezultatov anketiranja zaposlenih iz
let 2009 in 2012 kaže, da so zaposleni leta 2012 svoje zadovoljstvo ocenili celo z višjo
oceno, prav tako pa so za skoraj eno oceno višje ocenili tudi ostale dimenzije
zadovoljstva. Glede na prikazane povprečne ocene ugotovimo, da so zaposleni na koncu
preučevanega obdobja (leta 2012) bolj zadovoljni kot na začetku obdobja, ki ga
preučujemo v naši analizi, kljub ugotovitvi, da so bolj obremenjeni in manj nagrajeni za
opravljeno dodatno delo. V nadaljevanju bomo skušali poiskati razloge za zviševanje
zadovoljstva, nato pa bomo posebej preučili še motiviranost zaposlenih pri opravljanju
njihovega dela. V postavljeni hipotezi diplomskega dela namreč trdimo, da varčevalni
ukrepi negativno vplivajo na motivacijo zaposlenih.
Tabela 2: Povprečne ocene4 splošnega zadovoljstva zaposlenih in posameznih dimenzij
zadovoljstva na UE Celje v letih 2009 in 2012
Leto

2009

2012

Splošno zadovoljstvo zaposlenih

3,6

4,3

Odnos do kakovosti

3,8

4,4

Motivacija in zavzetost

3,6

4,4

Osebnostna rast

3,4

4,1

Medsebojni odnosi

3,7

4,3

Komunikacija z nadrejenimi

3,4

4,1

Organizacija in pogoji dela

3,7

4,4

Vir: UE Celje (2012c in 2009a)

Upravna enota je leta 2009 začela z vpeljevanjem določenih izboljšav, kar je nedvomno
imelo pozitiven vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, vendar pa se anketa, ki bi potrdila našo
trditev o vplivu, v letu 2010 ni izvedla. Kot dokaz za zviševanje zadovoljstva imamo na
razpolago le podatke s konca obdobja (torej leta 2012), ki trditev o pozitivnem vplivu
izboljšav potrjujejo. V tabeli 3 je prikazan pregled posameznih izboljšav kakovosti
poslovanja, ki jih je upravna enota izvedla v letih 2009 in 2012, ter se nanašajo na
področje delovanja zaposlenih.

4

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Tabela 3: Ukrepi za izboljšanje kakovosti poslovanja na področju delovanja zaposlenih
na UE Celje v letih 2009 in 2012
2009

2012

1.

Nakup zmogljivejših računalnikov, programov in
dodatne računalniške opreme, vsako delovno mesto
je opremljeno z računalnikom.

Priprava projekta zasteklitve okenc za poslovanje
s strankami za odpravo zdravstvenih težav
zaposlenih, ki jih povzroča stalen prepih.

2.

Zamenjava strežnika, ki z novo (optično) povezavo
omogoča hitrejši prenos podatkov.

Neposreden dostop do centralne kazenske
evidence, omogoča hitrejše reševanje postopkov
pridobivanja državljanstev.

3.

Namestitev ikone »Zapisniki kolegija na UE Celje«
kar omogoča seznanitev vseh zaposlenih s sklepi,
predlogi vodstva.

Namestitev aplikacije E-izvršbe omogoča
elektronsko pošiljanje neplačanih upravnih taks.

4.

Skeniranje vseh vhodnih dokumentov za lažjo
dostopnost le-teh.

5.

Namestitev skrinjic za oddajanje predlogov
zaposlenih.

6.

Nadaljevanje računalniškega usposabljanja večjega
števila zaposlenih.

7.

Merjenje učinkovitosti usposabljanja in
izpopolnjevanja zaposlenih

8.

Izobraževanje zaposlenih in organizacija seminarjev
v okviru Učnega centra UE Celje

Vir: UE Celje (2010d, str. 5 in 2013a, str. 9–10)

Preučevanje zadnjih štirih let poslovanja upravne enote nas privede do sklepa, da so
ravno ukrepi na področju zviševanja kakovosti poslovanja ključnega pomena oziroma
temeljni razlog za zviševanje zadovoljstva zaposlenih. Pri opazovanju tabele 3 ugotovimo,
da je bilo največ ukrepov za izboljšanje kakovosti izvedenih na začetku obdobja, leta 2012
pa se je njihovo število v primerjavi z letom 2009 občutno zmanjšalo. Tukaj se vrnemo na
zadovoljstvo zaposlenih, za katerega smo že ugotovili, da se je v preučevanem obdobju
zvišalo, dodamo pa še povezavo z navedenimi ukrepi. Rezultati anketiranja iz leta 2009, v
katerem je bilo izvedenih največ izboljšav, sicer kažejo razmeroma dobre povprečne
ocene posameznih dimenzij zadovoljstva, vendar so te ocene leta 2012 v povprečju višje,
kljub temu, da je bilo v tem letu izvedenih manj ukrepov za izboljšanje poslovanja. Glede
na omenjena dejstva lahko sklepamo, da se pozitivni vplivi izboljšav ne pokažejo takoj,
ampak je zato potreben določen čas. Če večji obseg izboljšav pozitivno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih, obstaja verjetnost, da bo imelo v prihodnjih letih manjše število
le-teh negativen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih.
Ker smo že prej ugotovili, da mora čedalje manjše število zaposlenih na upravni enoti
opravljati vedno več dela, poleg tega pa prejemajo tudi manj dodatnega plačila, se
postavlja vprašanje, kaj jih dejansko motivira oziroma kje je vzrok za njihovo višjo
motivacijo. Naprej si oglejmo na kakšen način so zbrani podatki o splošnem zadovoljstvu
zaposlenih in njegovih posameznih dimenzijah, kamor spada tudi motivacija. Upravna
enota za ugotavljanje zadovoljstva in motivacije zaposlenih enkrat na dve leti izvede
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anketiranje zaposlenih v skladu z metodologijo ministrstva, pristojnega za javno upravo
(UE Celje, 2012d, str. 25). Anketa (priloga 2) vsebuje trditve, ki se nanašajo na
posamezne dimenzije zadovoljstva zaposlenih, in sicer na: odnos do kakovosti, motivacijo
in zavzetost, osebnostno rast, medsebojne odnose, komunikacijo z nadrejenimi,
organizacijo in pogoje dela ter letni pogovor, oceno in napredovanje. Podatki v anketi se
zbirajo (merski instrument) s pomočjo Likertove lestvice stališč, sestavljene iz trditev, ki
izražajo stališča oziroma odnos zaposlenih do določenega pojava. Zaposleni ocenijo do
kakšne mere se strinjajo ali ne strinjajo s podanimi trditvami, in sicer z ocenami v razponu
od 1 do 5, kar pomeni: 1 (sploh se ne strinjam), 2 (se ne strinjam), 3 (se strinjam), 4
(zelo se strinjam) in 5 (popolnoma se strinjam) (MPJU, 2013).
Motivacija (in zavzetost) zaposlenih je le ena od dimenzij splošnega zadovoljstva
zaposlenih, pri kateri se v okviru ankete merijo stališča zaposlenih do naslednjih trditev
(UE Celje, 2012c):
•
•
•
•

Zadovoljen-a sem s svojim delovnim mestom.
Vem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri oceni moje
uspešnosti.
Menim, da sem pomemben-a član-ica naše upravne enote.
Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene.

Samostojne ankete, ki bi merila motiviranost zaposlenih, upravna enota ne izvaja, glede
merjenja motiviranosti z ocenjevanjem zgoraj navedenih trditev pa se zastavlja tudi
vprašanje »vsebinske veljavnosti« tako pridobljenih rezultatov, na katero opozarja Splichal
(v: Ferligoj, 1995, str. 70), ko meni, da je raziskovanje veljavno, če so njegovi izsledki v
skladu z obstoječo teorijo. Vsebinska veljavnost se po mnenju Bohrnstedta (v: Ferligoj,
1995, str. 71) nanaša na stopnjo do katere merjene spremenljivke predstavljajo teoretični
pojem, na osnovi katerega posplošujemo.
Glede na Herzbergovo motivacijsko teorijo, ki smo jo predstavili pri kompetencah in
motivaciji javnih uslužbencev, lahko sklepamo, da rezultati, pridobljeni z anketo o
zadovoljstvu zaposlenih na podlagi prej navedenih štirih trditev, niso povsem veljavni in
ne odražajo dejanskega stanja glede motiviranosti zaposlenih na upravni enoti. Z
omenjenimi trditvami namreč ne moremo z gotovostjo ugotavljati motiviranosti, ker ne
vključujejo vseh motivatorjev, ki jih predpostavlja Herzbergova motivacijska teorija. Samo
za eno izmed štirih trditev lahko trdimo, da pri njej obstaja posredna zveza z motivatorji,
kot sta uspeh pri delu ter priznanje za dosežene rezultate, in sicer gre za drugo trditev
»Vem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri oceni moje
uspešnosti«. Vendar še enkrat poudarjamo, da so z anketo pridobljeni podatki o
zadovoljstvu oziroma motiviranosti zaposlenih edini razpoložljivi, čeprav vsebujejo
določene pomanjkljivosti. V nadaljevanju bomo z namenom ugotavljanja vpliva
varčevalnih ukrepov preučili še vpliv le-teh na preostale motivatorje, ki jih opredeljuje
Herzberg v svoji motivacijski teoriji.
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Pri motivaciji najprej upoštevamo strokovno usposabljanje (sredstva in obseg), ker se je
vrednost tega motivatorja leta 2012 v primerjavi z letom 2009 najbolj zmanjšala
(grafikona 8 in 9), to pa bi moralo posledično, glede na omenjeno motivacijsko teorijo,
negativno vplivati na motiviranost zaposlenih. Upravna enota je namreč zaradi »strogih in
restriktivnih varčevalnih ukrepov« (UE Celje, 2013a, str. 45) za zmanjševanje stroškov
svojega poslovanja, znižala tudi sredstva, namenjena izobraževanju zaposlenih.
Naslednji pomemben motivator Herzbergove motivacijske teorije je osebni razvoj
zaposlenih, ki se v našem primeru upravne enote nanaša na napredovanje javnih
uslužbencev v plačnem razredu in nazivu (grafikon 10). Zakon o interventnih ukrepih iz
leta 2010 je najprej omejil napredovanje javnih uslužbencev v plačnem razredu, posegel
pa je tudi v pravice tistih, ki so napredovali v nazivu (ZIU, 8. člen). Zakon za
uravnoteženje javnih financ, sprejet leta 2012, pa poleg omejitve napredovanja v plačnem
razredu določa, da »ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in
splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v
letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv«
(ZUJF, 162. člen). Čeprav lahko v grafikonu 16 opazimo rast števila napredovanj
zaposlenih v nazivu, pa le ti v letih 2011 in 2012 niso pridobili pravice do plače v skladu s
pridobljenim nazivom in jo pridobijo šele s 1. junijem 2013 (ZUJF, 163. člen).
Nagrajevanje s plačilom (pravica do plače, nagrade, …) je pomemben dejavnik, saj
predstavlja osnovno merilo nagrajevanja v številnih dejavnostih. Tudi Brejc (2004, str. 56)
trdi, da ima denar pomembno simbolično vlogo za večino ljudi, ker je glavni vir statusa v
družbi in zadovoljitve osebnih potreb ter temeljni razlog, zakaj ljudje delajo. Brez
ustreznega plačila so namreč ostali motivatorji neučinkoviti.
Za ugotavljanje vrednosti motivatorjev, ko sta uspeh pri delu in priznanje za dosežene
rezultate, uporabimo podatke o ocenah dveh trditev, ki so vzete iz ankete o zadovoljstvu
zaposlenih. Na omenjena motivatorja varčevalni ukrepi nimajo vpliva, saj so v največji
meri odvisni od sposobnosti vodstva upravne enote oziroma nadrejenih sodelavcev (vodij
organizacijskih enot), da prepoznajo dosežene uspehe svojih podrejenih in jih zanje tudi
ustrezno pohvalijo. Pri analizi rezultatov anketiranja ugotovimo, da zaposleni na upravni
enoti od svojih nadrejenih prejmejo pohvale za dobro opravljeno delo. Zaposleni tudi
vedo, katerim vidikom njihovega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri ocenjevanju
uspešnosti. V letu 2012 so se ocene obeh trditev v primerjavi z ocenami iz leta 2009
zvišale, kar nakazuje na dejstvo, da se zaposleni zavedajo področij svoje uspešnosti, so
večkrat pohvaljeni ter s tem posledično tudi bolj motivirani. Pohvala je namreč pomembna
nematerialna (psihološka) oblika spodbujanja, ki ima ugoden (pozitiven) vpliv na
motivacijo zaposlenih (Šinko, 2000, str. 156). Prepoznavanje dosežkov in pohvale s strani
nadrejenih tako postajata ključna motivacijska dejavnika, ki zvišujeta motivacijo
zaposlenih in na katera varčevalni ukrepi ne vplivajo. Seveda pa na koncu ne smemo
pozabiti tudi na varnost zaposlitve. Ta se, zaradi slabega finančnega stanja v državi in
gospodarstvu nasploh, iz vzdrževalnega dejavnika spreminja v pomemben motivacijski
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dejavnik. Trenutni varčevalni ukrepi (še) ne predvidevajo odpuščanj v javni oziroma
državni upravi, za kar pa ne moremo z gotovostjo trditi tudi za prihodnost. Sklepamo, da
bo imela varnost zaposlitve vse bolj pomembno vlogo pri motiviranju zaposlenih na
upravni enoti.
4.2.4

VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA KAKOVOST STORITEV UE CELJE

Doslej smo preučevali vplive varčevalnih ukrepov na notranje dejavnike in rezultate
poslovanja upravne enote, v nadaljevanju pa bomo ugotovili, ali se ti vplivi odražajo tudi v
zaznavanju kakovosti storitev s strani uporabnikov (v nadaljevanju: stranke) oziroma na
njihovem splošnem zadovoljstvu s storitvami UE Celje. Za boljšo preglednost in primerjavo
zbranih podatkov po posameznih letih, so kakovost storitev in njene posamezne dimenzije
prikazane v tabeli 4.
Tabela 4: Ocene5 posameznih dimenzij kakovosti izvajanja storitev s strani
uporabnikov UE Celje v letih 2009, 2010 in 2012
Leto

2009

2010

2012

Kakovost storitev (ocena uporabnikov)

4,46

4,61

4,61

Odzivnost (ustrezna hitrost reševanja postopkov,
reševanje zadeve na enem mestu, pripravljenost
pomagati posamezniku)

4,39

4,57

4,54

Zanesljivost (izvajanje storitev v skladu z obljubami,
pravočasnost izvajanja storitev)

4,46

4,62

4,62

Zagotovilo (korektnost, strokovnost)

4,52

4,65

4,65

Otipljivost (urejenost)

4,44

4,59

4,63

Empatija (pozornost, prijaznost)

4,51

4,63

4,59

Vir: UE Celje (2012b, 2010b in 2009b)

UE Celje je v letih 2009, 2010 in 2012 z namenom pridobivanja informacij o kakovosti
njenih storitev opravila anketiranje strank. V letu 2011 se anketiranje ni izvedlo v skladu s
Spremembo uredbe o upravnem poslovanju. Za anketiranje strank UE Celje je bil
uporabljen anonimni vprašalnik za letno ugotavljanje zadovoljstva v upravnih enotah.
Stranke so ocenjevale trditve o kakovosti izvajanja storitev. Vsako izmed njih so anketirani
ocenjevali z ocenami: 1 (najnižja), 2 (nižja), 3 (srednje), 4 (višja) in 5 (najvišja) in sicer
dvakrat: najprej so ocenjevali svoja pričakovanja ob prihodu na upravno enoto, nato pa
še svoje vtise oziroma zaznave dejanskega stanja.
V letu 2012 znaša dosežena povprečna ocena dejanskega stanja za celotno upravo enoto
4,61 in pomeni, da so stranke v povprečju zelo visoko (med višjo in najvišjo oceno)
ocenile kakovost izvajanja storitev (UE Celje, 2012b, str. 3-4).

5

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Grafikon 11: Razlika med pričakovanim in zaznanim dejanskim stanjem s strani
uporabnikov UE Celje v letu 2012

0,90

zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank

0,93

zaposleni se individualno zavzamejo za stranko
0,79

zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
0,66

znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve

0,86

pripravljenost pomagati uporabnikom (stranki)
0,71

reševanje zadeve na enem mestu
izvajanje storitev v skladu z obljubami

0,8

ustrezna hitrost reševanja zadev

0,77

dostopnost in razumljivost informacij

0,77

urejenost prostorov, opreme in okolja

0,74

povprečje

0,75

Vir: UE Celje (2012b, str. 5)

Grafikon 11 prikazuje razlike med pričakovanim in dejanskim stanjem pri posameznih
trditvah, ki jih opredelimo kot elemente kakovosti (Virant, 2003, str. 67-73) izvajanja
storitev UE Celje. Vse razlike imajo pozitiven predznak, kar pomeni, da je ocena
dejanskega stanja višja od ocene pričakovanj strank. Povprečna razlika pri oceni vseh
trditev skupaj je 0,75, kar pomeni, da so anketirani bolje ocenili dejansko stanje kot svoja
pričakovanja. Največja razlika je pri trditvah »zaposleni se individualno zavzemajo za
stranke« in »zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank«. Najmanjša razlika je pri
trditvah »znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve« ter »reševanje zadev na enem mestu«.
Stranke, ki so imele pred prihodom na upravno enoto visoka pričakovanja s povprečno
oceno 3,86, so dejansko stanje ocenile z oceno 4,61. To pomeni, da so zadovoljne s
kakovostjo storitev na UE Celje, razlog pa je predvsem v odnosu zaposlenih, ki se
individualno zavzemajo za stranke in si prizadevajo zadovoljiti njihove potrebe. Zaposleni
na upravni enoti se torej kljub zmanjševanju njihovih pravic trudijo za kakovostno
opravljanje svojega dela, kar se posledično odraža na visokem zadovoljstvu strank.
Grafikon 12: Ocene pričakovanj, dejanske kakovosti ter razlik med njimi v letih 2009,
2010 in 2012
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Vir: UE Celje (2012b, 2010b in 2009b)
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Primerjava ocen pričakovanj, dejanske kakovosti ter razlik med njimi v letih 2009, 2010 in
2012 (grafikon 12) kaže na razmeroma visoko ocenjeno (nad 4) kakovost storitev, čeprav
se dosežena ocena iz leta 2012 ne razlikuje od ocene iz leta 2010. Sklepamo lahko, da se
je trend zviševanja ocen kakovosti proti koncu zadnjih štirih let ustavil, a vseeno ostal na
razmeroma visoki ravni. Nasprotno pa lahko zaznamo trend naraščanja pri razlikah med
ocenami pričakovanj in dejanskega stanja, ki v letu 2012 znaša 0,75 ocene in je najvišja v
štiriletnem obdobju anketiranja. Poleg navedenega opazimo tudi, da so se pričakovanja
strank leta 2012 v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko znižala.
Na koncu si oglejmo še čakalno dobo pri reševanju zadev, ki je eden izmed elementov
kakovosti izvajanja storitev, ki pomembno vpliva na zadovoljstvo strank oziroma povzroča
njihovo nezadovoljstvo. Ko pridejo stranke na upravno enoto, pričakujejo, da bodo svoje
zadeve rešile v čim krajšem času. Z anketo o zadovoljstvu strank se zbirajo tudi podatki o
čakalni dobi in vzroku za čakanje. Čakalno dobo omenjamo v povezavi z višjim številom
prejetih in rešenih zadev, s povečanim obsegom dela zaposlenih (produktivnostjo) ter s
številom zaostankov. V grafikonu 13 je prikazan odstotek strank glede na njihovo čakalno
dobo pred pisarno/okencem na upravni enoti v zadnjih štirih letih. Glede na to, da smo pri
merilih delovanja zaposlenih na UE Celje ugotovili, da se je njihovo število znižalo, število
prejetih in rešenih zadev pa zvišalo, bi pričakovali, da se bo podaljšala čakalna doba pri
reševanju zadev. Podatki, prikazani v grafikonu 13, nam kažejo drugačno sliko. Čeprav v
celotnem obdobju največ strank v času uradnih ur ni čakalo in so bili takoj na vrsti pri
reševanju svoje zadeve, je bil ta delež v letu 2012 (ko je najnižje število zaposlenih v
reševanje prejelo največ zadev) najvišji, ob hkratnem znižanju števila zaostankov.
Grafikon 13: Čakalna doba v času uradnih ur v odstotkih na UE Celje leta 2009, 2010 in
2012
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4.3 KLJUČNE UGOTOVITVE
V skladu z zastavljenimi cilji iz uvodnega dela ugotovimo, da varčevalni ukrepi negativno
vplivajo na določena merila za dejavnike, ki jih predpostavlja model CAF. Pri dejavniku
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voditeljstvo ne opazimo bistvenega vpliva varčevalnih ukrepov. Vodstvo upravne enote je
pri procesu vodenja sicer omejeno s finančnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago iz
državnega proračuna, vendar še naprej ostaja ključnega pomena njegova sposobnost
učinkovitega usklajevanja ter načrtovanja temeljnega in ostalih (podpornih) procesov.
Nekoliko bolj se varčevalni ukrepi odražajo pri strategiji oziroma strateškem načrtovanju,
saj je ta dejavnik neposredno povezan s količino dodeljenih sredstev. Čeprav ostajajo
dolgoročni cilji upravne enote praviloma nespremenjeni, se varčevanje odraža na
kratkoročno zastavljenih ciljih, ki so opredeljeni v letnem poslovnem načrtu. Vodstvo
upravne enote je namreč pri postavljanju kratkoročnih ciljev vezano na osrednjo vladno
politiko, ki predpostavlja zmanjševanje javne porabe na vseh področjih poslovanja, kar je
razvidno iz razlik med sprejetim proračunom upravne enote in njegovim rebalansom. Tako
se, namesto posodabljanja strategije ter iskanja priložnosti za izboljšave, iščejo predvsem
načini za bolj učinkovito varčevanje.
Varčevalni ukrepi pa imajo največji vpliv na dejavnika za partnerstva in vire ter za
zaposlene. Pri analizi virov (javnofinančnih sredstev iz državnega proračuna), namenjenih
poslovanju upravne enote, smo namreč ugotovili, da se so se ti v preučevanem obdobju
stalno zniževali in dosegli najnižjo vrednost v letu 2012, zniževanje teh sredstev pa ni
izključeno niti v prihodnjih letih. Podobno kot finančna sredstva, so se zmanjšali tudi ostali
viri kot so prostori, oprema ter druga osnovna sredstva, upravna enota pa je omejena tudi
pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci storitev. Pri analizi posameznih proračunskih
postavk smo ugotovili, da so se v štirih letih najbolj znižala sredstva, namenjena za plače
zaposlenim, prav tako pa so se znižala tudi sredstva, ki jih upravna enota namenja
strokovnemu in osebnemu razvoju svojih zaposlenih (izobraževanje, napredovanje v
plačnem razredu, dodatki za delovno uspešnost…).
Varčevalni ukrepi se torej najbolj odražajo na dejavniku za zaposlene, zato smo kot
naslednje ugotavljali njihov vpliv na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Čeprav smo pri
zadovoljstvu zaposlenih ugotovili, da se je v preučevanem obdobju povišalo, pa glede na
predstavljeno motivacijsko teorijo in prikazana dejstva ugotovimo, da imajo varčevalni
ukrepi negativen vpliv na določene motivatorje, in sicer na osebni razvoj in strokovno
usposabljanje zaposlenih na upravni enoti. S tem tudi potrdimo prvo hipotezo, da
varčevalni ukrepi negativno vplivajo na motiviranost zaposlenih oziroma znižujejo njihovo
motivacijo pri delu, ker zmanjšujejo vrednost omenjenih motivatorjev. Pri osebnem
razvoju zaposlenih gre za zmanjševanje njegove vrednosti z omejevanjem napredovanja,
pri strokovnem usposabljanju pa za zmanjševanje sredstev namenjenih izobraževanju. Če
po eni strani varčevalni ukrepi negativno vplivajo na motivacijo, pa imajo vodstvo oziroma
nadrejeni vse bolj pomembno vlogo pri motiviranju zaposlenih.
V teoretičnem delu smo usmerjenost k uporabniku opredelili kot najpomembnejše načelo
sodobne javne uprave, zato so ravno uporabniki tisti, ki določajo kakovost storitev. Za
rezultate o doseženi (ocena) kakovosti storitev smo uporabili podatke iz ankete o
zadovoljstvu strank in ugotovili, da le-ta, ne glede na zmanjševanje določenih dejavnikov,
ostaja na visoki ravni. Z zbranimi podatki o kakovosti storitev UE Celje torej delno
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ovržemo drugo hipotezo, v kateri trdimo, da varčevalni ukrepi negativno vplivajo na
kakovost in odličnost poslovanja. Varčevalni ukrepi namreč ne vplivajo na kakovost
storitev, kot jo zaznajo stranke, saj le-ta dosega visoko raven, vplivajo pa na dejavnike, s
katerimi upravna enota dosega odličnost poslovanja in jih predpostavlja model CAF. Z
varčevalnimi ukrepi se namreč znižuje vrednost dejavnikov za zaposlene (usposabljanje in
izpopolnjevanje, napredovanje v nazivu) in vire (nižja sredstva za nabavo ustrezne
pisarniške in druge opreme). Kljub varčevanju pa ugotovimo, da upravna enota dosega
nadpovprečne vrednosti na področju rezultatov za zaposlene, odjemalce, družbo ter
notranje in zunanje rezultate delovanja.
Kot zadnje povežemo še predstavljene podatke o produktivnosti zaposlenih, kakovosti
storitev in čakalni dobi strank ter ugotovimo, da so zaposleni nadpovprečno učinkoviti pri
opravljanju svojega dela. S tem potrdimo tretjo hipotezo, da varčevalni ukrepi zvišujejo
raven njihove učinkovitosti. Učinkovitost namreč v osnovi pomeni, da za največjo količino
izhodov porabimo najnižjo vrednost sredstev (vhodov ali vložkov) (Investopedia, 2013).
Kot vhode smo pri finančnem poslovanju upravne enote opredelili javnofinančna sredstva
iz državnega proračuna, tehnologijo, prostore in opremo ter ugotovili, da se je njihova
vrednost zaradi varčevalnih ukrepov v zadnjih štirih letih neprestano zmanjševala. Izhode
ali učinke poslovanja/delovanja pa v našem primeru upravne enote predstavljajo rešene
upravne zadeve, z nizkim številom zaostankov pri njihovem reševanju, kratko čakalno
dobo strank in ne nazadnje tudi visoko ravnjo kakovosti storitev.
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ZAKLJUČEK

Na podlagi diplomskega dela smo ugotovili, da je javna uprava pomemben del javnega
sektorja, s pomočjo katerega država ureja celotno področje družbenega življenja. Čeprav
obstajajo različne definicije javne uprave, je vsem skupno to, da mora delovati v skladu z
javnim interesom, kot je opredeljen v zakonih in pri tem upoštevati določena temeljna
načela. Pomemben in najobsežnejši del javne uprave je državna uprava. Za njeno
delovanje je še toliko bolj pomembno, da je usklajeno z veljavno zakonodajo, saj organi
državne uprave odločajo o pravicah in obveznostih tako fizičnih kot tudi pravnih oseb.
Čeprav so bila v preteklosti v ospredju predvsem klasična načela, ki so poudarjala
zakonitost, politično nevtralnost in strokovnost, se je z uvajanjem pozitivnih praks iz
zasebnega v javni sektor to spremenilo. Usmerjenost k uporabniku, in ne zgolj
zasledovanje klasičnih načel, je postajalo vedno bolj pomembno načelo javne uprave, ki
se trudi dosegati čim višjo raven kakovosti svojih storitev, vse to pa z namenom
povečevanja zadovoljstva svojih uporabnikov.
Pri delovanju javne uprave ne smemo spregledati pomembne vloge, ki jo imajo zaposleni
in jih zakon opredeljuje kot javne uslužbence. Le-ti so namreč ključnega pomena za
izvajanje nalog, pri čemer smo še posebej poudarili njihove sposobnosti ali kompetence.
Javni uslužbenci morajo biti ustrezno izobraženi, kar je nedvomno temeljni pogoj za
doseganje strokovnosti njihovega delovanja, še pomembneje pa je, da svoje znanje stalno
nadgrajujejo in dopolnjujejo. Le na ta način se bodo uspešno spoprijeli s političnimi,
družbenimi in tehnološkimi spremembami v okolju in kakovostno opravljali svoje delo. Pri
kompetencah zaposlenih smo poudarili pomen motivacije, saj je splošno znano dejstvo, da
motivirani posamezniki delajo več in bolje, s tem pa pomembno prispevajo k doseganju
ciljev organizacije.
Preučevanje kakovosti nam prikaže pregled njenega razvoja skozi različna časovna
obdobja, od vpeljevanja njene uporabe v proizvodno, kasneje pa še v storitveno
dejavnost zasebnega sektorja, do uvajanja njenih konceptov v delovanje javnega
sektorja. Kakovost je postopoma zaobjela vsa področja delovanja določene organizacije,
kar smo opredelili kot upravljanje s celovito kakovostjo in predstavlja način, s katerim
lahko organizacija doseže konkurenčno prednost pred drugimi. Za zagotavljanje oziroma
upravljanje s celovito kakovostjo so se razvila tudi različna orodja in modeli, med katerimi
ima najpomembnejšo vlogo model EFQM. Dosledna uporaba načel modela EFQM naj bi
namreč organizacijo vodila na poti do njene odličnosti, ki predstavlja nadgradnjo oziroma
višjo raven upravljanja s celovito kakovostjo. Do uvajanja konceptov poslovne odličnosti je
prišlo tudi v javni upravi. Čedalje bolj kompleksno politično in družbeno okolje je
spodbudilo zahteve po stroškovni učinkovitosti javne uprave, ki bo s kakovostnimi
storitvami zadovoljevala potrebe uporabnikov. Za izpolnitev omenjenih zahtev so se v
organizacijah javne uprave uveljavile določene tehnike in metode upravljanja iz zasebnega
sektorja, kamor nedvomno sodi tudi prizadevanje za doseganje poslovne odličnosti.
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Čeprav so se v slovenski javni upravi po letu 2000 uspešno uveljavili določeni podjetniški
koncepti iz zasebnega sektorja in dvignili raven kakovosti njenih storitev, je slabo stanje
državnega proračuna v zadnjih štirih letih ta napredek ustavilo. Vlada RS je z namenom
zmanjšanja proračunskega primanjkljaja sprejela varčevalne ukrepe, s katerimi je znižala
financiranje delovanja celotnega javnega sektorja. Pri vladnih varčevalnih ukrepih smo
poudarili zniževanje sredstev za delovanje javne oziroma državne uprave ter začasne
ukrepe na področju dohodkov in zaposlovanja javnih uslužbencev. Iz omenjenih ukrepov
namreč izhajamo v analizi vplivov varčevanja na kakovost in odličnost poslovanja upravne
enote.
Pri splošni predstavitvi UE Celje smo ugotovili, da se je obseg prejetih in rešenih zadev, ki
predstavljajo ključen učinek (output) njenega temeljnega procesa, v preučevanem
obdobju štirih let stalno povečeval. Glede na omenjeno dejstvo bi pričakovali, da se bodo
sorazmerno poviševala tudi sredstva, namenjena poslovanju upravne enote, vendar smo v
analizi zaznali drugačno stanje. V preučevanih štirih letih so se namreč sredstva (finance,
prostori, oprema …) oziroma viri poslovanja zniževali in dosegli svojo najnižjo vrednost v
letu 2012. Podoben trend zniževanja sredstev smo zasledili tudi na področju delovanja
zaposlenih, kjer se je zaradi varčevalnih ukrepov znižalo število tako uradnikov, kot tudi
strokovno-tehničnih delavcev. Poleg tega so se zaposleni tudi manj usposabljali oziroma
izpopolnjevali, saj so se sredstva za njihovo izobraževanje proti koncu obdobja znižala na
skrb vzbujajočo raven, posebej pa smo izpostavili še zniževanje napredovanja zaposlenih
v plačnem razredu ter njihovo produktivnost. Omenjeni dejavniki naj bi vplivali na
zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Pri tem smo na podlagi z anketo zbranih podatkov
najprej ugotovili, da se sta se tako zadovoljstvo kot tudi motivacija povišala, vendar smo v
nadaljevanju analize zaznali določene pomanjkljivosti pridobivanja podatkov. Kot vzrok za
dejansko višje zadovoljstvo smo navedli določene izboljšave, izvedene predvsem na
začetku obdobja, pri preučevanju motiviranosti zaposlenih pa ugotavljamo, da se anketna
metodologija ne ujema s predstavljeno Herzbergovo motivacijsko teorijo. Trditve iz ankete
o zadovoljstvu zaposlenih naj bi namreč zagotavljale tudi oceno motiviranosti zaposlenih,
vendar pa pri tem ne upoštevajo ključnih dejavnikov motivacije, kot so osebni status,
priznanje za dosežene rezultate, zanimivost dela, odgovornost, predvsem pa strokovno
usposabljanje in osebnostni razvoj (kariera, napredovanje). Ker se omenjeni dejavniki
motivacije zaradi varčevalnih ukrepov znižujejo, sklepamo, da se posledično znižuje tudi
motiviranost zaposlenih na upravni enoti.
Varčevalni ukrepi pa (še) ne vplivajo na kakovost izvajanja storitev, kot jo zaznavajo
uporabniki oziroma stranke upravne enote. Dosežene ocene glede kakovosti storitev nam
sicer kažejo, da se je le-ta poviševala in dosegla razmeroma visoko raven, a pri tem
vendarle opazimo, da se je pozitiven trend na koncu preučevanega obdobja ustavil,
obenem pa so se znižala tudi pričakovanja strank. Ker varčevalni ukrepi vplivajo oziroma
znižujejo dejavnike, ki so pomembni za doseganje odličnosti, je povsem verjetno, da se
bo kakovost storitev v prihodnjih letih znižala. Kljub temu smo ugotovili, da je UE Celje v
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zadnjih štirih letih poslovala učinkovito, saj je z manj sredstvi dosegala celo več učinkov,
hkrati pa uspela obdržati visoko raven kakovosti svojih storitev.
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PRILOGE
Priloga 1: Finančno poslovanje UE Celje v letih 2009, 2010, 2011 in 2012
Proračunske postavke

Plače
Materialni stroški
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Vplačane tiskovine

Sprejeti
proračun za
leto 2009

Plače
Materialni stroški
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Vplačane tiskovine
Odprodaja stvarnega
premoženja
Odškodnine iz
zavarovanja
premoženja
Založena sredstva
SKUPAJ

Realizacija
proračuna za
leto 2009

2.213.569

2.326.966

2.315.631

444.502

484.576

512.057

504.134

15.000

15.000

10.404

10.404

388.441

163.020

163.020

148.660

/

/

314

/

/

/

339

/

/

/

/

/

2.882.780

3.101.586

3.013.100

2.978.829

Založena sredstva

Proračunske postavke

Veljavni
proračun za
leto 2009

2.034.837

Odprodaja stvarnega
premoženja
Odškodnine iz
zavarovanja
premoženja

SKUPAJ

Rebalans
proračuna za
leto 2009

Sprejeti
proračun za
leto 2010

Rebalans
proračuna za
leto 2010

Veljavni
proračun za
leto 2010

Realizacija
proračuna za
leto 2010

2.340.263

2.340.263

2.320.621

2.275.313

490.273

407.084

408.524

408.524

12.000

4.330

3.334

3.334

157.080

157.080

213.471

160.109

/

/

3.744

/

/

/

10.756

10.392

/

/

3.497

3.497

2.999.616

2.908.757

2.963.947

2.861.169
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Proračunske postavke

Plače
Materialni stroški
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Vplačane tiskovine

Sprejeti
proračun za
leto 2011

Plače
Materialni stroški
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Vplačane tiskovine

2.276.225

2.275.301

438.294

378.588

402.473

393.537

7.974

5.250

5.357

5.357

204.886

204.886

290.877

228.494

/

/

3.744

/

/

/

364

/

/

/

/

/

2.874.404

2.857.925

2.979.040

2.902.689

Sprejeti
proračun za
leto 2012

SKUPAJ

Rebalans
proračuna za
leto 2012

Veljavni
proračun za
leto 2012

Realizacija
proračuna za
leto 2012

2.223.250

2.031.796

2.046.271

2.038.809

466.062

300.559

376.611

374.869

11.350

5.205

675

675

157.080

260.000

462.134

387.055

/

/

3.744

/

/

/

364

/

Odprodaja stvarnega
premoženja
Odškodnine iz
zavarovanja
premoženja
Založena sredstva

Realizacija
proračuna za
leto 2011

2.269.201

Založena sredstva

Proračunske postavke

Veljavni
proračun za
leto 2011

2.223.250

Odprodaja stvarnega
premoženja
Odškodnine iz
zavarovanja
premoženja

SKUPAJ

Rebalans
proračuna za
leto 2011

/
2.857.742

/
2.597.560

/
2.889.799

Vir: UE Celje (2013a, 2012a, 2011a in 2010d)
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/
2.801.408

Priloga 2: Vprašalnik za zaposlene
UE
Oddelek:

Naziv UE
Opcijsko,
stvar
odločitve UE

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

V P R A Š A L N I K

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

NAJBOLJ

1

2

3

4

5

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

se strinjam

zelo se strinjam

popolnoma se
strinjam

1

2

3

4

5

Dobro poznam vrednote naše UE.

1

2

3

4

5

Zadovoljen-a sem s svojim delovnim mestom.

1

2

3

4

5

Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast.

1

2

3

4

5

Menim, da sem v naši UE del harmonične sredine.

1

2

3

4

5

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.

1

2

3

4

5

Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo.

1

2

3

4

5

Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a.

1

2

3

4

5

Vem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri
oceni moje uspešnosti.

1

2

3

4

5

Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki vplivajo
na moje delo.

1

2

3

4

5

O naši UE razmišljam pozitivno.
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1

2

3

4

5

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a.

1

2

3

4

5

Podatke in informacije si v naši upravni enoti izmenjujemo brez težav.

1

2

3

4

5

Menim, da večina zaposlenih v naši UE svoje delo opravlja kakovostno.

1

2

3

4

5

V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo.

1

2

3

4

5

Dobro poznam cilje naše UE.

1

2

3

4

5

Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno.

1

2

3

4

5

Menim, da sem pomemben-a član-ica naše upravne enote.

1

2

3

4

5

Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in
nadgrajevanje mojega znanja.

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem.

1

2

3

4

5

Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud.

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

Za sodelavce naredim natanko tisto, kar ti od mene pričakujejo.

1

2

3

4

5

Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene.

1

2

3

4

5

S sodelavci si zaupamo.

1

2

3

4

5

Na naši UE je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih zadev.

1

2

3

4

5

Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo.

1

2

3

4

5

Moje delovne zadolžitve so mi jasne.

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


opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa



opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok



opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno



prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene



drugo (prosimo, navedite): ________________________________________________

3. Pomanjkanje znanja je lahko velik problem pri opravljanju del in nalog. Kako je v Vašem
primeru?
Prosimo, ustrezno označite Vaš odgovor.
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menim, da imam dovolj znanja



primanjkuje mi ozko strokovno znanje



primanjkuje mi splošnega znanja



drugo (prosimo, navedite): ___________
_________________________________

4. Prosimo, označite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tem vprašanju.
Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju:
NAJMANJ

NAJBOLJ

1

2

3

4

5

sploh se ne
strinjam

se ne strinjam

se strinjam

zelo se strinjam

popolnoma se
strinjam

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

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

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

7. Kaj bi želeli, da spremenimo v naši upravni enoti (vprašanje se nanaša na vodenje,
delovne procese, odnose, delovne prostore, +) – predlogi:
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PROSIMO, DA IZPOLNJENO ANKETO ODDATE NA OZNAČENEM MESTU.
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!

Vir: MNZ (2013)
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