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POVZETEK
Upravna enota Ljubljana je del javne uprave, ki kot organ drţavne uprave na lokalni
ravni deluje v kompleksnem in stalno spreminjajočem se okolju, ki ga ustvarjajo
predvsem zahteve po kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti dela. Kakovost pomeni
skladnost s specifikacijami, standardi in pričakovanji strank. V drţavni upravi to
pomeni po eni strani skladnost delovanja s sprejetimi predpisi in po drugi strani
skladnost delovanja s pričakovanji strank drţavne uprave oziroma uporabniki storitev.
Pridobitev certifikata kakovosti po standardu ISO pa pomeni skladnost delovanja
neke organizacije tudi z zahtevami mednarodnega standarda.
Upravna enota Ljubljana je največja izmed 58 upravnih enot v Sloveniji, zato ima
edina več izpostav. Med njimi podrobneje opredeljujem izpostavo Beţigrad.
Upravne enote so teritorialni organ uprave, ustanovljene na podlagi Zakona o upravi.
Imajo svoje delovno področje, pristojnosti, funkcije in teritorij. Splošne naloge
upravne enote določa Zakon o drţavni upravi. Temeljna pristojnost upravne enote je
odločanje na I. stopnji v upravnih stvareh in opravljanje drugih upravnih nalog iz
drţavne pristojnosti. Upravne enote izvajajo številne upravne naloge – vodijo različne
evidence, izdajajo potrdila, opravljajo svetovalno dejavnost itd. Njihove naloge so
določene s številnimi področnimi zakoni, kot so Zakon o matičnih knjigah, Zakon o
osebni izkaznici, Zakon o društvih, Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Zakon o kmetijskih zemljiščih itd.
Ključne besede:
upravna enota, Ljubljana, drţavna uprava, upravni postopek, modernizacija,
kakovost, e-uprava, zadovoljstvo strank.
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SUMMARY
Administrative unit of Ljubljana is a part of public administration which, as a body of
state administration on local level, works in a complex and constantly changing
environment that is created by demands for quality, success and efficiency of work.
Quality means accordance with specifications, standards and expectations of clients.
In state administration it means on one side accordance of activities with adopted
regulations and on the other side accordance of activities with expectations of clients
of state administration, that is users of services. Acquisition of quality certificate
according to ISO standards also means the accordance of activities of an
organisation with demands of that international standard.
Administrative unit of Ljubljana is the biggest of 58 units in Slovenia, thus it is the
only one with several branches. One of them is the Beţigrad Branch I am dealing
with in the paper.
Administrative units are territorial bodies of administration, founded on the basis of
Law of administration. Each has its own working field, competences, functions and
territory. General tasks of administrative unit are defined in Law of State
Administration. Basic competency of an administrative unit is decision-making on 1st
level of administrative matters and execution of other administrative tasks of state
competency. Administrative units execute numerous administrative tasks – keep
different records, issue certificates, do advisory work etc. Their tasks are defined by
many regional laws, such as Law of registers, Law of Identity Card, Law of
Associations, Law of Arranging Settlements and other Interventions in Environment,
Law of Agricultural Land, etc.
Key words: administrative unit, Ljubljana, state administration, administrative
proceeding, modernisation, quality, e–administration, clients’ satisfaction.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČA IN METODE DIPLOMSKEGA DELA
Uprava v sodobnem svetu je gotovo ena izmed tistih druţbenih vrednot, ki odločilno
vplivajo na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na
celokupen gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj. Z upravo se
tako ali drugače srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, pa čeprav se tega dostikrat
niti ne zavedamo. Uprava je neizogibna sestavina modernega ţivljenja in človekovega
delovanja. Človek je v najrazličnejših poloţajih, odnosih in vlogah tako tesno povezan
z upravo in upravljanjem, da lahko upravne probleme upravičeno štejemo za ključne
probleme sodobne druţbe in sodobnega človeka.
Usmerjenost k uporabniku je eno od načel, ki jih zelo resno upoštevajo zaposleni v
Upravni enoti Ljubljana. Za vse večje zadovoljstvo uporabnika posvečajo posebno
pozornost omogočanju informacij o storitvi, prostorski in časovni dostopnosti,
enostavnosti naročil, postopka in plačila, kakovosti osebnega stika, strokovnosti in
urejenosti samih usluţbencev, urejenosti poslovnih prostorov, odzivnosti na kritike,
pripombam, predlogom in pohvalam ter zanesljivosti.
Kakovost doţivljamo kot univerzalni koncept, povezan z zadovoljstvom in
preseganjem pričakovanja kupcev in vseh zainteresiranih strani v organizaciji in
druţbi na poti k odličnosti. Razvojna usmeritev slovenske uprave na področju
kakovosti po merljivih kazalcih dosega relativno visoko stopnjo v evropskem
prostoru.
Danes so spremembe v okolju praviloma hitrejše od odzivov nanje, zato je nujen
pogoj za delovanje sodobne uprave stalni napredek. Zahteve odjemalcev se ves čas
spreminjajo in postajajo vse kompleksnejše, zato jim lahko organizacija uspešno sledi
samo ob stalnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi, zagotavljanju potrebnih virov
in nenehnem izboljševanju tako proizvodov kot procesov.
Prizadevanje za večjo kakovost in učinkovitost v slovenski upravi se kaţe zlasti na
področju uvajanja celovitega obvladanja kakovosti, ki označuje organizacijski pristop
k stalnemu izboljševanju kakovosti na osnovi standarda ISO, modelov odličnosti ter
informatizacije ključnih procesov v javni upravi in povezovanju baz podatkov.
V Sloveniji ni omogočen samo neposredni pristop k upravnim storitvam, ampak tudi
posredni pristop s pomočjo e-uprave, kar pomeni pospešeno uvajanje uporabe
interneta in elektronskega poslovanja v upravo, znotraj nje za sodelovanje med
upravnimi organi in navzven z drţavljani in podjetji. To pomeni, da lahko drţavljani in
podjetja večino uradnih zadev, dovoljenj in dokumentov dobijo kar preko svojega
računalnika oziroma interneta.
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Gre za razvoj novega načina poslovanja uprave, ki v celoti sloni na uporabi
informacijske tehnologije in interneta. Vsi reformni procesi na področju uprave v
razvitih drţavah gredo v zadnjih letih v smer učinkovitejših poslovnih sistemov v
upravi z uvajanjem prvin podjetništva in trga. S tem načinom delovanja uprave so
storitve še dostopnejše in potekajo hitro ter nemoteno.
Namen diplomske naloge je obširno spoznati upravne enote in njihovo delovanje.
Zelo je pomembno, da poznamo to področje v celoti, saj ga potrebujemo pri
uresničevanju svojih pravic preko upravnih postopkov pri uradnih osebah na upravnih
enotah. Pomembno je, da poznamo njihove vire podatkov in na kakšen način jih
ponujajo, saj lahko tudi mi prispevamo pri oblikovanju njihovega delovanja oziroma
izvajanju nalog s svojimi mnenji in predlogi, ki so lahko v prihodnje tudi vir njihovega
kakovostnega opravljanja dela.
Osredotočila sem se tudi na anketiranje strank v Izpostavi Beţigrad, pri katerem
imam cilj prikazati, kako lahko doseţemo dober rezultat dela ali pa tudi ne, to pa
zaradi tega, ker je usmerjenost k uporabniku eno od načel, ki ga določa zakon. Ne
glede na kakršnekoli dane rezultate raziskovanja se moramo truditi pri povečanju
zadovoljstva strank z upravnimi storitvami, zato je povečanje kakovosti storitev ena
od najpomembnejših značilnosti, ki so predstavljene v diplomskem delu.
1.2 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij.
Prvo poglavje je namenjeno opredelitvi pomena drţavne uprave in njene vloge pri
opravljanju upravnih nalog. Upravna enota sodi med organe drţavne uprave in je
ustanovljena z ciljem uresničevati njene naloge.
Drugo poglavje predstavlja splošno predstavitev upravnih enot, njihovo
organiziranost in področja. Zavedamo se, da je upravna enota zelo pomembna, saj
lahko bistveno prispeva k vsestranskemu razvoju druţbe in posameznikov.
Tretje poglavje je namenjeno izključno Upravni enoti Ljubljana, v njem pa so opisana
njena področja, njene notranje organizacijske enote, povezanosti z ministrstvi.
Četrto poglavje podrobno opisuje Izpostavo Beţigrad kot notranjo organizacijsko
enoto Upravne enote Ljubljana. Predstavljena so vsa delovna področja in naloge
Izpostave, kadri ter zahtevki, ki se lahko vloţijo v njeno pristojnost.
Peto poglavje vsebuje splošno predstavitev drţavnega portala E-uprava, ki je nastal z
namenom pribliţati upravne storitve uporabnikom tudi preko svetovnega spleta in
tako poleg klasičnih komunikacijskih poti, po katerih lahko drţavljani dostopajo do
storitev drţavne uprave, ponuditi dodatno, elektronsko pot.
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Šesto poglavje je v celoti namenjeno raziskovanju s pomočjo vprašalnikov o oceni
zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na Upravni enoti Ljubljana v Izpostavi
Beţigrad. Po načinu dela je upravna enota storitvena organizacija, ki je vsak dan v
stiku s strankami oziroma drţavljani. Tak poloţaj upravne enote zahteva bolj
poudarjeno kakovost izvajanja storitev, predvsem pa več razumevanja in posluha za
tako kvaliteto storitev, kot si jo ţelijo drţavljani. Z anketiranjem strank v upravni
enoti ţelijo ugotoviti kakovost storitev, kot jo pričakujejo in zaznavajo uporabniki.
V zaključku sem povzela ugotovitve, do katerih sem prišla ob pripravi tega
diplomskega dela. Predstavljen je pogled in ocena kakovosti dela v Izpostavi
Beţigrad.
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2 DRŢAVNA UPRAVA
2.1 NALOGE IN UMESTITEV DRŢAVNE UPRAVE
Drţavna uprava je del javne uprave, ki predstavlja drţavo kot skupnost ljudi, ki ţivi
na določenem območju, in zadovoljuje njihove potrebe, hkrati pa izvaja drţavno
prisilo.
Drţavno upravo v Republiki Sloveniji opredeljujeta dva zakona, in sicer Zakon o Vladi
RS (ZVRS) (Ur. l. RS, št. 4/1993, 71/1994, 23/1996, 47/1997, 23/1999 – ZSOVA,
119/2000, 30/2001, 52/2002 – ZDU-1, 123/2004, 24/2005 – UPB1, 109/2008), ter
Zakon o drţavni upravi (ZDU-1) (Ur. l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003 – UPB1,
45/2004 – ZdZPKG, 61/2004, 97/2004 – UPB2, 123/2004, 24/2005 – UPB3, 93/2005,
113/2005 – UPB4, 126/2007 – ZUP-E). Pri nas se izvršilna oblast deli na dve veji, to
sta politično-izvršilna, ki jo opravljajo Vlada RS in vladne sluţbe, in upravno-izvršilna,
ki jo opravljajo drugi organi drţavne uprave. ZVRS določa, da je Vlada RS organ
izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ drţavne uprave. Na podlagi tega Vlada RS
opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo.
ZDU-1 pa opredeljuje drţavno upravo kot del izvršilne oblasti v RS, ki opravlja
naslednje upravne naloge:
sodelovanje pri oblikovanju politik: uprava deluje predvsem kot strokovni servis
vladi in tudi drţavnemu zboru pri oblikovanju politik drţave. Pri tej dejavnosti
uprava ne stopa neposredno v razmerje z drţavnim zborom, ampak le prek vlade,
za katero opravlja strokovno-tehnične naloge. Gre za pripravo predlogov zakonov,
podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih gradiv, kot tudi zagotavljanje
druge strokovne pomoči pri oblikovanju politik,
izvršilne naloge: uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema drţavni
zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, drţavni proračun, podzakonske predpise
in druge akte vlade. Za izvajanje teh nalog uprava izdaja predpise in posamične
akte ter interne akte, vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v
civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja. Za opravljanje materialnih
dejanj, s katerimi se posega v osebno prostost, telesno ali duševno celovitost,
zasebnost, lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine,
mora imeti uprava neposredno podlago v zakonu,
inšpekcijski nadzor: izvajanje inšpekcijskega nadzora je ena od sistemskih funkcij
uprave, kar pomeni, da jo izvajajo vsi pristojni organi drţavne uprave, vsak na
svojem področju. Inšpekcijski nadzor zajema nadzor nad spoštovanjem pravnih
norm ter nadzor nad skladnostjo ravnanja njihovih naslovljencev z njihovo
vsebino. Inšpekcijski nadzor je sestavni del načela zakonitosti delovanja uprave. V
okviru tega načela uprava deluje na podlagi in v mejah zakona, poleg tega pa
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zagotavlja izvajanje zakonov in drugih predpisov, kar se v velikem delu odvija
prek inšpekcijskega nadzora,
spremljanje stanja: funkcija spremljanja stanja predstavlja podlago za iniciativno
delovanje drţavne uprave. Ta mora sama skrbeti za to, da je stanje v druţbi
čimbolj ustrezno sprejeti politiki drţave, pa tudi splošno sprejetim merilom o
dobrem gospodarskem in drugem poloţaju v druţbi. Uprava vodi evidence in jih
medsebojno povezuje. Za vodenje splošnih podatkov, s katerimi se ne posega v
pravice ali pravni poloţaj oziroma dejanski poloţaj posameznikov oziroma pravnih
oseb, upravni organ ne potrebuje posebne podlage v zakonu ali drugem predpisu,
razvojne naloge: uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in
drţavnega proračuna spodbuja oziroma usmerja druţbeni razvoj,
zagotavljanje javnih sluţb: uprava mora poskrbeti za izvajanje (gospodarskih in
negospodarskih) javnih sluţb. To pomeni, da mora uprava zagotoviti, da se javne
sluţbe opravljajo v eni od organizacijskih oblik, ki jih določa zakon, ter da se javne
sluţbe opravljajo skladno s pravnim reţimom, ki ga zakon predpisuje za
posamezne javne sluţbe (za javne sluţbe na področju energetike, za javne sluţbe
na področju varstva okolja itd.). Organizacijske oblike za opravljanje gospodarskih
javnih sluţb določa Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) (Ur. l. RS, št.
32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP), in sicer reţijski obrat, javni
gospodarski zavod, javno podjetje, koncesija ter vlaganje javnega kapitala v
osebe zasebnega prava. Organizacijske oblike za opravljanje negospodarskih
javnih sluţb pa določa Zakon o zavodih (ZZ) (Ur. l. RS, št. 12/1991, 45I/1994 odl.
US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 odl. US: U-I-34/98, 36/2000 – ZPDZC,
127/2006 – ZJZP), in sicer javni zavod ter zavod s pravico javnosti.
Drţavna uprava izvaja tudi naloge, s katerimi se zagotavljajo splošne, tehnične in
druge razmere za opravljanje nalog organov drţavne uprave. Nekatere od teh nalog
so centralizirane (urejanje kadrovskih zadev višjih upravnih delavcev, sodelovanje pri
določanju sistemizacije delovnih mest, opravljanje finančnih in računovodskih nalog,
izvajanje informacijske podpore, izvajanje splošne dejavnosti), nekatere so
decentralizirane (urejanje kadrovskih zadev, urejanje notranje organizacije,
opravljanje finančnih in računovodskih nalog, izvajanje informacijske podpore,
izvajanje splošne dejavnosti, obveščanje).
Upravne naloge pri nas opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne
enote. Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog drţavne uprave, ki jih je treba
organizirati in izvajati teritorialno (Pirnat et al., 2004, str. 503–515).
Zgodovinsko gledano je drţavna uprava najstarejši del javne uprave, saj se je
segment lokalne samouprave razvil s političnimi procesi v smeri decentralizacije, del
javne sluţbe pa s spreminjanjem servisne vloge drţave (Virant, 2004, str. 63).
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Ustava (URS) (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004,
69/2004, 69/2004, 68/2006) ureja poloţaj drţavne uprave v členih 120 do 122 pod
naslovom Uprava. V 120. členu je določeno, da organizacijo uprave, njene
pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. Ustava vsebuje
nekaj temeljnih načel za delovanje uprave. To so načelo zakonitosti, načelo
samostojnosti in pravica do sodnega varstva proti odločitvam in dejanjem upravnih
organov in nosilcev javnih pooblastil.
Za delovanje uprave so pomembne še nekatere druge ustavne določbe:
načelo demokratične drţave (1. člen Ustave): to načelo pomeni, da o javnih
zadevah v drţavi odločajo drţavljani. To načelo je vsebovano tudi v 3. členu
Ustave, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da jo drţavljanke in
drţavljani izvajajo neposredno in z volitvami. Drţavna uprava je torej soočena z
demokratično izvoljenimi organi oblasti;
načelo pravne drţave (2. člen Ustave): to načelo pomeni, da so vsi organi drţave
in lokalnih skupnosti pri svojem delovanju pravno vezani. Načelo pravne drţave
omogoča tudi to, da je vsakemu pravnemu subjektu omogočeno vedeti, kakšne
bodo pravne posledice njegovega ravnanja);
načelo delitve oblasti (3. člen Ustave): oblast je razdeljena na zakonodajno,
izvršilno in sodno. Drţavna uprava sodi v izvršilno vejo oblasti. Z zakonodajno in
sodno je povezana. Zakonodajna oblast ji daje podlage za delovanje, sodna oblast
pa upravo nadzira;
določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah: te postavljajo meje, do
katerih lahko uprava posega v svobodo, lastnino, telesno in duševno celovitost,
zasebnost in druge vrednote posameznika in pravnih oseb;
določbe o ustavnosti in zakonitosti: pomemben je zlasti tretji odstavek 153. člena,
po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z
Ustavo in zakonom (Virant, 2004, str. 66–67).
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Pojem javne uprave ni enotno definiran. Vsekakor je širši od pojma drţavna uprava
in zajema poleg organov drţavne uprave še uprave lokalnih skupnosti ter pravne
osebe javnega prava, ki so nosilci javnih pooblastil in druge nosilce javnih pooblastil.
Tako so definirali javno upravo tudi nekateri podzakonski akti. To lahko opredelimo
kot javno upravo v oţjem pomenu in je povezana zlasti z izvršilno vejo oblasti.
Nekateri pa javno upravo razumejo širše, tudi izven povezave z izvršilno vejo oblasti.
Tako razumemo javno upravo v širšem pomenu, ki zajema ne le omenjene organe in
pravne subjekte, povezane predvsem z izvršilno vejo oblasti, ampak še organe,
povezane z zakonodajno in sodno vejo oblasti ter vse pravne osebe javnega prava
(Korade Purg, 2007, str. 5).
Nejasna je tudi razmejitev med javno upravo in javnim sektorjem, ki se včasih
uporabljata kot sinonima, lahko pa je javni sektor razumeti še širše. Javni sektor se
preteţno prekriva z omenjenim pojmom javne uprave v širšem pomenu. Vlada RS pa
praviloma razume javni sektor širše kot javno upravo. Po opredelitvi v ţe omenjeni
strategiji nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003-2005 zajema javni
sektor celoto drţavnih organov in uprav lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih
agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih
oseb javnega prava, če so posredni uporabniki drţavnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti, ter še javna podjetja kot izvajalce javnih sluţb na področju
gospodarske infrastrukture. Ta opredelitev je bliţja opredelitvi v nekaterih zakonih in
natančnejša od opredelitve v predlogu strategije, ki je bil naknadno spremenjen
(Korade Purg, 2007, str. 5).
Podobno definira javni sektor Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. l.
RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003 – UPB1, 126/2003, 20/2004 – UPB2, 70/2004,
24/2005 – UPB3, 53/2005, 70/2005 – UPB4, 14/2006, 27/2006 skl. US: U-I-60/0612, 32/2006 – UPB5, 68/2006, 110/2006 – UPB6, 1/2007 odl. US: U-I-60/06-200, UI-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007 – UPB7, 110/2007 skl. US: U-I275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008 – ZTFI-A, 69/2008 – ZZavar-E, 80/2008,
120/2008 odl. US: U-I-159/08-18, 20/2009 – ZZZPF), podobna opredelitev pa je tudi
v Zakonu o javnih usluţbencih (ZJU) (Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur. l. RS, št. 110/2002 –
ZDT-B, 2/2004 – ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005 – UPB1, 62/2005 odl.
US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 skl. US: U-I341/05-10, 32/2006 – UPB2, 62/2006 skl. US: U-I-227/06-17, 131/2006 odl. US: U-I227/06-27, 11/2007 skl. US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007 – UPB3, 65/2008,
69/2008 – ZTFI-A, 69/2008 – ZZavar-E). Ko omenjena zakona govorita o drţavnih
organih, to zajema ne le upravne organe, ampak tudi Drţavni zbor, Drţavni svet,
pravosodne organe in druge drţavne organe (npr. Računsko sodišče). Gre torej za
povezavo z vsemi vejami oblasti. Javni sektor je zato treba razumeti kot antipod
zasebnemu sektorju. Pojem javni sektor bi morali razumeti najširše, tako da poleg
vseh drţavnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti vključuje tudi vse javne
zavode in druge pravne osebe javnega prava, glede nekaterih kriterijev celo javna
podjetja (Korade Purg, 2007, str. 5).
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Slika 1: Drţavna uprava (organizacijska oblika upravnih organov DU)

Drţavna uprava

Ministrstvo

Organi v
sestavi
ministrstva

Upravne
enote

Vladne
sluţbe

Delegirane naloge
DU v nosilcih javnih
pooblastil

Vir: lastni vir
Upravni organ so ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote. Kriterij za
njihovo opredelitev so upravne naloge oziroma sistemske funkcije drţavne uprave.
Te upravne naloge so sodelovanje pri oblikovanju politik, izvršilne naloge, inšpekcijski
nadzor, spremljanje stanja, razvojne naloge in zagotavljanje javnih sluţb. Izvajanje
upravnih nalog ločuje upravne organe od drugih delov sistema drţavne uprave, kot
so npr. vladne sluţbe, ki praviloma ne izvajajo upravne naloge, ampak predvsem
podporne naloge oziroma naloge strokovno-tehnične narave kot podporo za
odločanje in delovanje vlade.
Ministrstvo je temeljna organizacijska oblika drţavne uprave. Ministrstvo pokriva eno
ali več upravnih področij, ki so delovna področja ministrstva. Delovno področje
pomeni področje druţbenega ţivljenja, na katerem deluje ministrstvo, ne pa njegovih
pristojnosti. Ministrstvo izvaja samo tiste upravne naloge oziroma sistemske funkcije,
katerih izvajanje ni neposredno vezano na upravno-pravne pristojnosti. Takšna
upravna naloga je npr. spremljanje stanja na področju, za katero je ministrstvo
ustanovljeno (Pirnat et al., 2004, str. 516).
Organe v sestavi ministrstev določa Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS,
št. 58/2003, 45/2004, 86/2004 – ZVOP-1, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006,
76/2006, 132/2006, 41/2007, 64/2008 – ZViS-F). Organi v sestavi niso povsem
neodvisni in samostojni upravni organi, ampak so organizacijsko in funkcionalno
vključeni v posamezno ministrstvo. Namen ustanavljanja organov v sestavi je v ločitvi
strateške in operativne funkcije ministrstva. Organ v sestavi se ustanovi za
opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih upravnih nalog (uprava),
razvojnih upravnih nalog (agencija), nalog inšpekcijskega nadzora (inšpektorat) in
nalog na področju javnih sluţb (direkcija) (Pirnat et al., 2004, str. 517).
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Vlada potrebuje organizacijsko, strokovno, tehnično in informacijsko podporo za
svoje lastno delovanje. Treba je torej poskrbeti za funkcije interne uprave. Zakon o
Vladi zato v 22. členu določa, da za koordinacijske in strokovne naloge za
predsednika Vlade Vlada ustanovi Urad predsednika Vlade. Poleg Urada lahko Vlada
za opravljanje strokovnih nalog, ki so potrebne za njeno delo, ustanavlja še druge
vladne sluţbe (Virant, 2004, str. 59).
Pri Vladi deluje vrsta vladnih sluţb, kot so npr.:
sluţba za zakonodajo,
urad za informiranje,
center za informatiko,
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA),
Statistični urad RS,
urad za narodnosti,
sluţba za lokalno samoupravo (Virant, 2004, str. 59).
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v drţavno
upravo, za opravljanje nalog drţavne uprave. Z javnim pooblastilom nastane poloţaj,
ko se naloge drţavne uprave izvajajo izven upravnih organov. Ustava v drugem
odstavku 121. člena določa, da lahko z zakonom samoupravne skupnosti, podjetja in
druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih
funkcij drţavne uprave. Namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo
racionalnost in učinkovitost izvajanja upravnih nalog. Javno pooblastilo se zaupa
subjektom, ki so strokovno usposobljeni oziroma kadrovsko in tehnično opremljeni za
izvajanje določene upravne naloge. Nosilci javnih pooblastil so pogosto tisti, ki sicer
niso del drţavne uprave, a so na drţavo tesno vezani, npr. tako, da jih drţava
ustanovi s svojim aktom, da se financirajo iz drţavnega proračuna, da drţava izvršuje
ustanoviteljske pravice, da izvajajo dejavnost v javnem interesu. Gre za javna
podjetja in javne zavode, agencije, zbornice z obveznim članstvom. Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vodi evidence s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, vodi upravne postopke in izdaja odločbe o pravicah iz tega
zavarovanja. Centri za socialno delo odločajo o številnih zadevah s področja zakonske
zveze, razmerji med zakoncema glede otrok, posvojitve, rejništva in skrbništva. Vsi
navedeni nosilci javnih pooblastil imajo podlago za svoje delovanje v zakonu. Nosilec
javnega pooblastila ima pri izvajanju javnih pooblastil podoben poloţaj, kot ga imajo
organi drţavne uprave. Zakon o upravi (ZUpr) (Ur. l. RS, št. 67/1994, 20/1995 odl.
US: U-I-285/94-105, 29/1995 – ZPDF, 80/1999 – ZUP, 52/2002 – ZDU-1, 56/2002)
določa, da ima pravice in dolţnosti uprave, ki jih določa zakon. To zlasti pomeni, da
so nosilci javnih pooblastil pri svojem delovanju pravno vezani. Nadzor nad izvajalci
javnih pooblastil opravljajo organi drţavne uprave, to so ministrstva (Virant, 2004,
str. 117–119).
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2.2 KAKOVOST V UPRAVI
2.2.1 Splošno
Kakovost v storitveni organizaciji pomeni, da je storitev oblikovana in izvedena tako,
da se v optimalni meri odziva na potrebe strank. Kakovost upravnega dela pa
vendarle razumemo kot celotni zbir pokazateljev, ki se ne kaţe le skozi zadovoljstvo
ali nezadovoljstvo strank, kot bi morda kdo poenostavljeno razmišljal, ampak tudi
skozi izpolnjevanje zastavljenih ciljev, ekonomičnost poslovanja, zadovoljstvo
zaposlenih, statistiko instančnega odločanja, ugotovitve različnih oblik nadzora idr.
(Kovač, 2003, str. 1).
Ţe v naravi sistema drţavne uprave je, da je le-ta nagnjen k nadziranju in izvajanju
kontrol, tako navzven do drugih institucij, kakor navznoter, kjer se izvaja notranji
nadzor. Kontroliranje in nadziranje v upravi je trenutno tudi temeljna metoda
zagotavljanja kakovosti (Nemec, 2001, str. 63).
Kakovost oziroma odličnost poslovanja v javni upravi je eden izmed temeljnih stebrov
modernizacije javne uprave. Bistveno za razumevanje kakovosti je, da gre za
zadostitev upravnih organov pričakovanjem in potrebam uporabnikov oziroma strank
oziroma odjemalcev in širše vseh udeleţenih strani, kot sta uveljavljena termina v
različnih orodjih za razvoj kakovosti oziroma odličnosti (Kovač et al., 2008, str. 48).
Odličnost je višja stopnja kakovosti, ki pomeni preseganje potreb, zahtev in
pričakovanj odjemalcev oziroma vseh udeleţenih strani za delovanje organizacije.
Javna uprava je torej učinkovita, kadar svoje delo opravlja v predvidenih rokih, brez
nepotrebnega zavlačevanja, strokovno in kakovostno, tako da stranke čim laţje ter s
čim manjšimi stroški uveljavijo in zavarujejo svoje pravice. Pri tem pa nikoli ne
smemo pozabiti na načelo zakonitosti in materialne resnice (Erdelič, 2008, str. 6).
Zakon o javnih usluţbencih med splošnimi načeli, ki veljajo za javne usluţbence,
uveljavlja načelo odgovornosti za rezultate. Javni usluţbenec v skladu s tem načelom
odgovarja za kakovostno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog. Delo
je opravljeno kakovostno, če je opravljeno po pravilih stroke. Pri hitrosti reševanja
zaupanih javnih nalog je bistveno, kako hitro javni usluţbenec rešuje zaupane
naloge, ali jih izvršuje pravočasno, v predvidenih rokih, brez nepotrebnega
zavlačevanja (Erdelič, 2008, str. 6).
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Med orodji, ki se v javni upravi uporabljajo, sprva le v posameznih organih, zaradi
centralne podpore ministrstva, pristojnega za upravo, pa od leta 2000 vzporedno od
zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, so predvsem:
standardi serije ISO 9000. Imetnikov teh standardov, certificiranih s strani
pooblaščenih zunanjih presojevalcev oziroma certifikacijskih hiš, je v Sloveniji
okoli 40 upravnih organov v obdobju zadnjih desetih let. Preteţno gre za upravne
enote, a tudi organe v sestavi ministrstev, občinske uprave idr.;
model odličnosti EFQM. Ta model je uporabilo v slovenski upravi pribliţno 20
organov do leta 2007, preteţno upravne enote;
skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju – model CAF. Ta model
je bil razvit po naročilu Komisije Evropskih skupnosti v letu 1998. Uporabniki so v
glavnem upravne enote, pa tudi ministrstva in njihovi deli, občinske uprave,
zavodi idr. (Kovač, 2008, str. 49).
Upoštevajoč spoznanja o sodobnem obvladovanju kakovosti, pa lahko postavimo
načelno vprašanje: ali je kontrola sploh potrebna. Odgovor je preprost. Da, kontrola
je potrebna, če se delajo stvari drugače, kot so predpisane, nepotrebna pa je, če so
izdelana ustrezna navodila, če so ljudje usposobljeni in delajo natanko tako, kot je
predpisano (Nemec, str. 63).
Tako kot se je pokazalo v gospodarstvu, je tudi v upravi treba pričeti zagotavljati
kakovost v vseh fazah upravnega dela. Preiti je treba na procesno razumevanje
upravnega dela, kjer je poudarek na samokontroli. Kot preverjeno in primerno
orodje, ki zagotavlja, da bo kakovost vgrajena v upravno storitev v vseh fazah
oziroma delih izvajanja storitve, je vzpostavljen sistem kakovosti po ISO-standardu. S
preventivnimi in korektivnimi ukrepi, izvajanjem cikla PDCA (planiraj – naredi –
preveri – ukrepaj) ter izvajanjem nenehnega izboljševanja procesa se postopno
preusmerimo iz iskanja napak na odstranjevanje njihovih vzrokov.
Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9000 je začetek poti proti celovitemu
obvladovanju kakovosti. Sistem predvsem zagotavlja tehnološke pogoje za
kakovosten izdelek ali storitev oziroma pogoje, da delamo stvari prav, da smo
učinkoviti, ne vsebuje pa zahtev po poslovni uspešnosti. Samoumevno je, da ţeli biti
vsako podjetje na trgu poslovno uspešno, trg pa mu nenehno sporoča povratne
informacije. Merilo za uspešnost je ţe samo dejstvo, da podjetje obstaja in se razvija.
V javni upravi je pojem "poslovne uspešnosti" manj razviden in nekoliko zamegljen.
Javna uprava obstaja neodvisno od stopnje njene "poslovne uspešnosti" (Nemec, str.
64).
Problem ugotavljanja in merjenja kakovosti oziroma poslovne uspešnosti in
učinkovitosti javne uprave lahko, po zgledih iz gospodarstva, rešujemo tudi z
nadgradnjo sistema kakovosti ISO 9000 z usmerjanjem h kriterijem nagrade za
odličnost (Priznanja RS za poslovno odličnost).
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Samoocenjevanje in točkovanje, ki se izvede po modelu evropske nagrade za
odličnost (EQA – European Quality Award), nam lahko pokaţe trenutno sliko
ustanove po devetih merilih, ki sestavljajo dejavnike in rezultate. Model poslovne
odličnosti, predvsem kar se tiče rezultatov, nadgrajuje ISO 9000 v tem, da poleg
interesov kupcev obravnava tudi interese drugih skupin, kot so zadovoljstvo
zaposlenih, vpliv na druţbo in poslovne rezultate (interes lastnikov) (Nemec, str. 65).
Uvedba sistema kakovosti ISO vnaša v upravni organ večji red, preglednost
poslovanja, sistematičnost pri zbiranju podatkov, uvaja nove pristope pri reševanju
problemov, novo notranjo kulturo, kar vse ustvarja moţnost večjega obvladovanja
stroškov.
2.2.2 Model CAF
Model CAF je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko
enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti,
da bi izboljšale svoje delovanje. Model CAF zagotavlja okvir za samoocenjevanje, ki
je po svoji zasnovi podoben večjim modelom celovitega obvladovanja kakovosti
(TQM), še zlasti modelu odličnosti EFQM, predvsem pa je zasnovan za organizacije v
javnem sektorju ob upoštevanju razlik med njimi (Kovač et al., 2006, str. 6).
Model CAF zagotavlja:
ocenjevanje na podlagi dokazov, po merilih, ki so širše sprejeta v javnem sektorju
v Evropi,
priloţnosti za prepoznavanje napredka in izjemnih doseţkov,
doseganje doslednosti usmeritve in soglasja glede tega, kaj je treba storiti za
izboljšanje organizacije,
povezavo med različnimi rezultati, ki bodo doseţeni, in podpornimi strategijami ali
dejavniki,
ustvarjanje navdušenja med zaposlenimi z njihovim vključevanjem v proces
izboljševanja,
priloţnosti za spodbujanje in izmenjavo dobre prakse med različnimi področji v
organizaciji in z drugimi organizacijami,
vgrajevanje raznih pobud kakovosti v redno poslovanje,
merjenje napredovanja s periodičnim samoocenjevanjem (Kovač et al., 2006, str.
8).
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Slika 2: Model CAF
DEJAVNIKI

Voditeljstvo

REZULTATI

Zaposleni

Rezultati – zaposleni

Strategija in
načrtovanje

Rezultati –
drţavljani/odjemalci

Procesi

Partnerstva
in viri

Ključni
rezultati
delovanja

Rezultati – druţba

INOVIRANJE IN UČENJE

Vir: Kovač et al. (2006, str. 7)
Zgradba z devetimi polji opredeljuje glavne vidike, ki jih moramo upoštevati v vsaki
analizi organizacije. Merila od 1 do 5 obravnavajo značilnosti dejavnikov organizacije.
Ti določajo, kaj organizacija dela in kako se loti svojih nalog, da bi dosegla ţelene
rezultate. V merilih od 6 do 9 se rezultati, doseţeni na področju
drţavljanov/odjemalcev, zaposlenih in druţbe, ter ključni rezultati delovanja merijo z
merili dojemanja, ovrednotijo pa se tudi notranji kazalniki. Vsako merilo se naprej
razčleni v podmerila. Z 28 podmerili so opredeljeni glavni elementi, ki jih je treba
upoštevati pri ocenjevanju organizacije. Ponazorjeni so s primeri, ki bolj podrobno
razlagajo vsebino podmeril in predlagajo moţna področja obravnave z namenom
raziskati, kako uprava odgovarja na zahteve, izraţene v podmerilih (Kovač et al.,
2006, str. 8).
Pri prvem merilu (voditeljstvo) lahko opišemo vodje organizacije kot tiste, ki lahko s
svojim vedenjem pomagajo ustvariti jasen in enoten namen ter okolje, v katerem
organizacija in njeni zaposleni izjemno dobro delujejo. Vodje usmerjajo organizacijo,
motivirajo in podpirajo zaposlene v organizaciji z dajanjem zgleda, razvijajo, izvajajo
in nadzorujejo sistem upravljanja organizacije ter pregledujejo delovanje in rezultate
(Kovač et al., 2006, str. 12).
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Pri drugem merilu (strategija in načrtovanje) lahko omenimo, da organizacija izvaja
svoje poslanstvo in vizijo z jasno strategijo, osredotočeno na udeleţene strani, ob
usklajevanju javnih politik/ciljev in potreb drugih udeleţenih strani, podprta z
nenehnim izboljševanjem upravljanja virov in procesov. Strategija se prenese v
načrte, cilje in merljive ciljne vrednote. Načrtovanje in strategija odraţata pristop
organizacije k izvajanju posodobitev in inovacij.
Pri tretjem merilu (zaposleni) so zaposleni največji kapital organizacije. Način, kako
zaposleni medsebojno sodelujejo in obvladujejo razpoloţljive vire, določa uspešnost
organizacije. Spoštovanje, dialog, pooblaščanje in zagotavljanje varnega in zdravega
okolja so bistvenega pomena za zagotavljanje predanosti in sodelovanja zaposlenih
na poti organizacije k odličnosti. Organizacija upravlja, razvija in sprošča kompetence
in popolne zmoţnosti svojih zaposlenih na ravni posameznika, skupine in celotne
organizacije, da bi s tem podprla svoje načrtovanje in strategijo ter zagotovila
učinkovito delovanje procesov.
Kako organizacija načrtuje in upravlja svoja ključna partnerstva, predvsem z
odjemalci/drţavljani v podporo svojemu načrtovanju in strategiji ter uspešnemu
izvajanju svojih procesov. Tako postanejo partnerstva (četrto merilo) pomemben vir
za dobro delovanje organizacije. Poleg partnerstev so za uspešno delovanje potrebni
tudi bolj tradicionalni viri, kakršni so finance, tehnologija, prostori in oprema. Ti viri
se uporabljajo in razvijajo za strateške potrebe organizacije in njenih
najpomembnejših procesov, zato da se kar najučinkoviteje doseţejo zastavljeni cilji.
S pregledno predstavitvijo lahko organizacije izpolnijo odgovornost do
drţavljanov/odjemalcev z vidika legitimne uporabe razpoloţljivih virov.
Kako organizacija ugotavlja, upravlja, izboljšuje in razvija svoje ključne procese (peto
merilo) v podporo lastnemu načrtovanju in strategiji. Ključni gibali razvoja teh
procesov sta inoviranje in potreba po ustvarjanju vedno večje vrednosti za
drţavljane/odjemalce in druge udeleţene strani.
S šestim merilom se ocenjevanje preusmeri od dejavnikov k rezultatom, s katerimi
merimo zaznavanje: kaj naši zaposleni, drţavljani/odjemalci in druţba mislijo o nas.
Imamo tudi notranje kazalnike delovanja o tem, kako dobro izpolnjujemo cilje, ki
smo si jih zastavili. To ocenjevanje zahteva drugačno vrsto odzivov, zato od te točke
naprej temeljijo na ocenjevalni lestvici za rezultate (glej točkovalne in ocenjevalne
lestvice CAF) (Kovač et al., 2006, str. 14–26).
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3 SPLOŠNO O UPRAVNIH ENOTAH
Upravne enote so bile ustanovljene za območja starih občin, njihov teritorialni obseg
pa je bil določen z vladno uredbo. Upravne enote so bile torej organizirane na
območju ene ali več občin z namenom, da bi se zagotovilo racionalno in učinkovito
opravljanje z zakonom določenih nalog drţavne uprave.
Upravne enote so bile ustanovljene na podlagi Zakona o upravi, pričele pa so delovati
s 1. 1. 1995, z razdruţitvijo od nekdanjih občin. Danes 58 upravnih enot skrbi za
izvajanje vseh upravnih nalog, ki ne sodijo v domeno lokalne samouprave in ki ne
sodijo v domeno posebnih upravnih enot določenih ministrstev.
Upravne enote so od samega začetka sestavljale mreţo, ki je pokrivala celotni
drţavni teritorij in preko katere je uprava neposredno izvajala svoje naloge na lokalni
ravni. Do leta 1994 so te naloge praviloma opravljali upravni organi nekdanjih občin,
ki so bile v tej svoji funkciji v bistvu sestavni del drţavne uprave. Imele so lastne
organe in lastno vodstvo, vendar so bile pri izvajanju svojih nalog povsem odvisne od
centralne uprave. Njihovo delovno področje je bilo enako delovnemu področju
ministrstev, katerih naloge so se teritorialno izvajale preko upravnih enot, s tem je
prihajalo med njimi do delitve funkcij in pristojnosti.
Temeljna pristojnost upravnih enot je vedno bilo odločanje v upravnih zadevah na
prvi stopnji.
V upravni enoti se organizirajo notranje organizacijske enote za posamezna področja.
Notranje organizacijske enote upravne enote se določijo z aktom o organizaciji, ki ga
izda na predlog pristojnih ministrstev načelnik upravne enote s soglasjem vlade.
Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote, ki ga
imenuje vlada na predlog pristojnega ministra.
Upravna enota se lahko glede na obseg, naravo in način opravljanja svojih nalog ter
glede na krajevne razmere še nadalje teritorializira. V ta namen lahko v posameznih
krajih ustanovi izpostave za območja ene ali več lokalnih skupnosti. Teritorialni obseg
upravnih enot je določen z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 75/1994, 8/1996, 39/2003) (Računsko sodišče, 1998, str. 3).
Vsebinsko so bile naloge upravnih enot večinoma določene z Zakonom o prevzemu
drţavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (ZPDF) (Ur. l. RS, št.
29/1995, 44/1996 odl. US: U-I-98/95).
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Da bi upravne storitve čimbolj pribliţali uporabnikom, je ministrstvo, pristojno za
upravo, uvedlo projekt dislociranega izvajanja upravnih storitev in pribliţevanja
uprave strankam. Tako je bil na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
58/2003, 81/2003, 109/2003, 43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005,
60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007, 33/2008,
66/2008, 88/2008, 8/2009) sprejet Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih
uradov v upravnih enotah (Ur. l. RS, št. 114/2003), ki je začel veljati 29. 11. 2003.
Na krajevnih uradih, ustanovljenih na podlagi pravilnika, so upravne enote dolţne
zagotavljati minimalni nabor odločanja v upravnem postopku in nekaterih
pomembnejših nalog krajevnih uradov, določenih v Prilogi k pravilniku, med njimi so
recimo sprejem vlog za osebne izkaznice, potni list, vloge za izdajo potrdila o
drţavljanstvu, vodenje evidence in posredovanje podatkov iz evidence, izdajanje
izpiskov in potrdil iz matičnih knjig, izdaja potrdil iz uradnih evidenc o tujcih itd.
Zaradi ciljev v zvezi s kakovostjo upravnih postopkov pred upravnimi organi, s
poudarkom na njihovi pospešitvi ter krepitvi načela ekonomičnosti, zagotavljanju
večje varnosti nastalih pravnih razmerij, krepitvi pravne varnosti strank so pripravili
spremembe in dopolnitve Zakona o splošnem upravnem postopku, ki so bile sprejete
v letu 2004. Te spremembe so bile namenjene uvedbi elektronskega poslovanja z
uporabo interneta kot medija za komuniciranje s strankami in drugimi osebami v
upravnih postopkih, uvedba upravnega informacijskega sistema za sprejemanje vlog,
vročanje pisanj in obveščanje, nove oblike elektronskega poslovanja med potekom
postopka, ki omogočajo vpogled v spis neposredno z uporabo informacijskega
sistema, ki omogoča strankam tudi pridobivanje obvestil o poteku postopka, nove
oblike elektronskega poslovanja med potekom postopka, ki omogočajo vpogled v spis
neposredno z uporabo informacijskega sistema, ki omogoča strankam tudi
pridobivanje obvestil o poteku postopka, upravna overitev lastnoročnega podpisa kot
potrditev njegove pristnosti in overitev prepisa ali kopije kot potrditev istovetnosti
prepisa, fizične ali elektronske kopije z izvirno listino itd. (Bohinc, 2004, str. 13–15).
Ministrstvo za notranje zadeve je bilo do leta 2004 pristojno za zadeve, ki so se
nanašale na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov, na sistem
financiranja, plače in druge prejemke v drţavni upravi, na sistem delovnih razmerij v
drţavni upravi, na nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na
druge zadeve obče uprave itd. Leta 2004 pa je njegovo funkcijo prevzelo
Ministrstvo_za_javno_upravo_(Računsko sodišče, 1999, str. 3).

16

3.1 VLOGA UPRAVNIH ENOT
Upravna enota je organ drţavne uprave, ki odloča na prvi stopnji o upravnih zadevah
iz drţavne pristojnosti. Opravlja določene naloge iz pristojnosti ministrstev, zlasti
nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti in nadzor nad primernostjo
in strokovnostjo dela teh organov v zadevah iz drţavne pristojnosti, ki so prenesene
na lokalno skupnost (Pirnat et al., 2004, str. 580).
Poleg tega upravna enota opravlja za drţavljane in pravne osebe številne pomembne
in pogoste storitve, največ na področju notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava
prebivališča, zadeve javnega reda, področje tujcev, matičnih zadev, upravne zadeve
prometa …).
Upravne enote so vez med drţavo in drţavljani. Trudijo se za zakonito, strokovno,
profesionalno in učinkovito upravno storitev, ki je prilagojena potrebam vsake
stranke, saj v stik z njimi prihaja vsak drţavljan. Spoštujejo drţavljanovo osebnost,
zasebnost, drugačnost in njegov dragoceni čas. Prizadevajo si, da so stranke z
njihovim delom in z njihovimi storitvami zadovoljne.
3.2 ORGANIZACIJA POSAMEZNE UPRAVNE ENOTE
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica oziroma načelnik upravne
enote, ki predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi
stopnji, koordinira delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje
strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja
druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem upravne enote, odloča o pravicah
ter dolţnostih in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih kadrovskih
vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote
(Pirnat et al., 2004, str. 581).
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3.3 UPRAVNI POSTOPEK
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati organi
drţavne uprave, drugi drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, kadar odločajo o upravnih zadevah. Pravila splošnega
upravnega postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur. l. RS, št.
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005 – UPB1, 119/2005, 24/2006 – UPB2,
105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008). Uporaba teh pravil se opira tudi na sodne
judikate in upravno teorijo ter na metode razlage prava (Jerovšek, 2007, str. 11).
Upravni postopek je skup procesnih institutov (npr. načela, pristojnost, vloga,
vročanje, roki odločba, pritoţba), ki predstavljajo neko zaporedje dejanj v upravnem
postopku in dovoljeni način njihovega izvajanja. Namen teh dejanj je oblikovati
upravnopravno razmerje, ki pomeni za stranko pravico ali obveznost ali pravno korist.
Za stranko je upravni postopek procesno orodje za varstvo pravic v razmerju do
uprave. Po procesnih pravilih upravnega postopka se morajo torej ravnati organi
odločanja in tudi stranke, kadar pred navedenimi organi uveljavljajo pravice ali
pravne koristi oziroma se branijo v postopkih, ki so uvedeni zoper njih po uradni
dolţnosti. Organi, ki morajo odločati po ZUP, so drţavni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Drţavni organi so organi drţavne
uprave, določeni z zakonom o drţavni upravi. To so vlada, ministrstva in njihovi
organi v sestavi, na primer Davčna uprava RS kot organ v sestavi Ministrstva za
finance, organi teritorialne dekoncentrirane drţavne uprave, kot so upravne enote in
neposredne izpostave ministrstev. V upravnem postopku pa odločajo tudi drugi
drţavni organi (npr. sodišča, drţavna toţilstva, drţavno pravobranilstvo), kadar jim
zakon da izrecno pristojnost odločanja v določenih upravnih zadevah (Jerovšek,
2007, str. 11).
Splošno zakonsko pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku v
upravnih zadevah imajo tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti – občin,
mestnih občin. Ti organi odločajo v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne
skupnosti in v upravnih zadevah iz prenesene drţavne pristojnosti na občino.
Pristojnost odločanja je z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) (Ur. l. RS, št. 72/1993,
6/1994 odl. US: U-I-13/94-65, 45/1994 odl. US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995,
20/1995 odl. US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 odl. US: U-I-304/94-9, 9/1996
odl. US: U-I-264/95-7, 39/1996 odl. US: U-I-274-95, 44/1996 odl. US: U-I-98/95,
26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 odl. US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 skl. US:
U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 odl. US: U-I-313/96, 59/1999 odl. US: U-I-4/99,
70/2000, 94/2000 skl. US: U-I-305-98-14, 100/2000 skl. US: U-I-186/00-10, 28/2001
odl. US: U-I-416/98-38, 87/2001 – ZSam-1, 16/2002 skl. US: U-I-33/02-7, 51/2002 –
LS-L, 108/2003 odl. US: U-I-186/00-21, 77/2004 odl. US: U-I-111/04-21, 72/2005,
100/2005 – UPB1, 21/2006 odl. US: U-I-2/06-22, 14/2007 – ZSPDPO, 60/2007,
94/2007 – UPB2, 27/2008 odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
odl. US: U-I-427/06-9), dana občinski upravi oziroma občinskim upravnim organom
(Jerovšek, 2007, str. 12).

18

V upravnih zadevah se vodi postopek po ZUP. Zakon je splošni postopkovni predpis,
ki omogoča vodenje postopka in odločanje načeloma v vseh upravnih zadevah, razen
tistih, ki zaradi svoje specifičnosti potrebujejo posebna postopkovna pravila. Zakon
ureja vsa potrebna pravila za vodenje postopka in odločanje (Jerovšek, 2007, str.
13).
Posebni upravni postopek se z zakonom predpiše, kadar pravila splošnega upravnega
postopka ne ustrezajo ali ne zadoščajo. Zato lahko zakonodajalec uzakoni posebna
specialna pravila postopka. S posebnim upravnim postopkom so načeloma lahko
drugače kot v ZUP urejena vsa vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP, ki so
obvezna skupna načela za vse posebne upravne postopke. Zakon, ki ureja poseben
upravni postopek, pa lahko posamezno načelo drugače uredi ali celo izključi oziroma
predpiše še dodatna temelja načela (Jerovšek, 2007, str. 14).
Zakon o splošnem upravnem postopku ţe v prvem poglavju opredeli temeljna načela
splošnega upravnega postopka. Temeljna načela so osnova in hkrati nujna procesna
jamstva stranki in tudi ključne obveznosti organa do stranke, saj usmerjajo delovanje
organa in stranke v postopku.
Temeljna načela splošnega upravnega postopka so:
načelo zakonitosti: zakonitost ali legaliteta pomeni vezanost organov, ki odločajo v
upravnih zadevah, na predpise. Delovanja in odločanje vseh nosilcev oblasti mora
biti v okviru ustave, zakonov in podzakonskih predpisov. Načelo zakonitosti ima
svoj temelj v 2. členu ustave RS, ki določa, da je Slovenija pravna drţava.
Zakonodajalec pri izdajanju predpisov ter vsi drţavni organi in organi lokalnih
skupnosti pri odločanju o konkretnih pravicah in obveznosti posameznikov in
javnih oseb vezani na ustavo in zakon, ne le v formalnem, ampak tudi v
vsebinskem pogledu. Načelo zakonitosti opredeljuje tudi drugi odstavek 120.
člena Ustave RS. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru ter na
podlagi ustave in zakonov;
načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi: organ mora omogočiti
stranki, da v postopku uveljavi ali zavaruje svoje procesne pravice, pri odločanju
pa materialne pravice, ki jih daje predpis, medtem ko mora javno korist zaščititi
po uradni dolţnosti v mejah predpisov. To pomeni, da mora organ, ki vodi
postopek, ves čas postopka paziti, da se ne oškodujejo niti pravice strank niti
drugih oseb in ne javne koristi. V ta namen stranke in druge osebe vabi k udeleţbi
v postopku, jih zaslišuje, nalaga predloţitev dokazov itd.;
načelo materialne resnice: načelo materialne resnice obvezuje organ, da pri
ugotavljanju dejstev išče dejansko nedvoumno resnično stanje stvari, na katero
bo uporabil materialni predpis. Predpis določa dejstva in okoliščine, ki morajo biti
predloţeni, da bi stranka lahko uveljavila pravico ali pravno korist oziroma da bi ji
organ lahko naloţil obveznost. Organ, ki vodi postopek, mora ugotoviti vse
pomembne okoliščine in dejstva, med postopkom mora ves čas ugotavljati
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dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih ter odrediti izvedbo vsakega
dokaza, če spozna, da je to za razjasnitev stvari potrebno;
načelo zaslišanja stranke: pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da
stranki moţnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, na katere se mora opirati
odločba. Ta moţnost se lahko da stranki na obravnavi ali zunaj nje ustno na
zapisnik ali v pisni obliki. Bistvo tega načela torej ni samo navzočnost stranke na
ustni obravnavi, pač pa predvsem moţnosti, da se da izjava o vseh dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za odločitev stranke, da uveljavlja svoje pravice oziroma
brani svoje koristi ter da se seznani s celotnim potekom in rezultatom
ugotovitvenega in dokaznega postopka;
načelo proste presoje dokazov: upravni akt, ki ga izda upravni organ po
končanem postopku, mora temeljiti na predpisu, njegova uporaba pa na
objektivni resnici, izjemoma na verjetno ugotovljenem dejanskem stanju. V
postopku torej organ zbira dejstva in okoliščine, ki omogočajo presojo o
dejanskem stanju. Prosta presoja pomeni, da uradna oseba, pooblaščena za
vodenje postopka oziroma za odločanje, ni vezana na nobena formalna dokazna
pravila, s presojo dokazov ustvarja subjektivno sliko o objektivno realnosti;
načelo dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice: to načelo
zavezuje stranko, da pred organom govori resnico in pošteno uporablja pravice, ki
so ji priznane s splošnim in posebnimi upravnimi postopki. Stranka sme navajati
dejstva, o katerih sama dvomi;
načelo samostojnosti pri odločanju: da bi organ oziroma njegova uradna oseba
lahko ugotovila resnično stanje stvari in zagotovila spoštovanje zakonitosti,
potrebuje samostojnost oziroma neodvisnost, ki jo zagotavlja to načelo. Odločanje
uradne osebe mora biti nepristransko, nearbitrarno, objektivno ter v okviru
dovoljene uporabe predpisov pravično;
načelo pravice do pritoţbe: vsakomur je zagotovljena pravica do pritoţbe ali
drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o
njegovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih;
načelo ekonomičnosti postopka: to načelo zahteva od organa, da vodi postopek
hitro, s čim manjšimi stroški ter čim manjšo zamudo za stranke in druge
udeleţence v postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se
lahko pravilno ugotovi dejansko stanje ter izda zakonita in pravilna odločba
(Jerovšek, 2007, str. 16–54).
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Da mora upravni organ kot izvajalec javne sluţbe postopati po ZUP, določa sam
zakon v 3. in 4. členu. Pri tem je treba poudariti, da morajo biti praviloma izpolnjeni
pogoji po 2. členu ZUP, torej da organ uporablja Zakon o splošnem upravnem
postopku pri izvajanju javne sluţbe tedaj, če v njenem okviru odloča o pravicah in
obveznostih uporabnikov javne sluţbe (Kovač, 2008, str. 12).
3.4 VLOGA MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA UPRAVO, IN DRUGIH
MINISTRSTEV
Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne enote odgovarja ministru,
pristojnemu za upravo. Minister, pristojen za upravo, kot predstojnik načelnika
upravne enote s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja načelnikov upravnih enot.
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča o pritoţbi zoper odločbo
ali drug posamični akt, ki ga je v upravnih stvareh na prvi stopnji izdala upravna
enota.
Ministrstvo, pristojno za upravo:
nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v celoti,
spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na katerih se ne opravljajo
upravne naloge iz delovnih področij drugih ministrstev,
daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, učinkovitosti
in kakovosti dela,
predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest v upravni enoti,
usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih
podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot (Pirnat et al., 2004, str. 590).
Slovenija ima izgrajen sistem javne uprave in javnih usluţbencev, ki temelji na
veljavni zakonodaji. Reforma slovenske javne uprave, sistemsko vodena od leta
1996, je usmerjena v nadgradnjo obstoječega sistema. Bistvo reformnih procesov je
v izboljšanju delovanja slovenske javne uprave v smislu večje strokovnosti, politične
nevtralnosti, transparentnosti, učinkovitosti in usmerjenosti k uporabnikom javnih
storitev.

21

4 UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
4.1 ORGANIZIRANOST UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA
V upravni enoti se glede na obseg, naravo in način opravljanja upravnih nalog ter
krajevne razmere in potrebe lahko organizirajo izpostave za območje ene ali več
lokalnih skupnosti.
Upravne naloge s področja upravnih notranjih zadev se za celotno območje Upravne
enote Ljubljana opravljajo v Sektorju za upravne notranje zadeve, ostale upravne
naloge pa se izvajajo v izpostavah, ki so organizirane na sedeţih nekdanjih
ljubljanskih občin.
Notranje organizacijske enote Upravne enote Ljubljana so:
Sektor za upravne notranje zadeve
Izpostava Beţigrad
Izpostava Center
Izpostava Moste - Polje
Izpostava Šiška
Izpostava Vič - Rudnik
Sluţba za finance
Sluţba za kadre
Sluţba za skupne zadeve, plan in analize
Sluţba_za_informatiko_Upravna_enota_Ljubljana (Portal upravnih enot).
Območje Upravne enote je določeno z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot
v Republiki Sloveniji. Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in
nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih v Upravni enoti Ljubljana pa
določa_notranjo_organizacijo_upravne_enote.
Upravna enota Ljubljana je organizirana za območje občin: Mestna občina Ljubljana,
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica,
Velike_Lašče_in_Vodice_(Računsko sodišče, 1998, str. 3).
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ORGANIGRAM UPRAVNE ENOTE
Upravno enoto Ljubljana vodi in predstavlja načelnik. Organiziranih je tudi šest izpostav, ki imajo vsaka svojo vodjo. Vsaka
izpostava ima določeno področje opravljanja nalog. Sektor za upravne notranje zadeve ima največ zaposlenih uradnikov, saj
opravljajo naloge na veliko več oddelkih kot posamezne izpostave.
Slika 3: Organigram Upravne enote Ljubljana

NAČELNIK

Vir: Portal upravnih enot
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4.2 ODDELKI POSAMEZNIH IZPOSTAV
Zaradi večje funkcionalne povezanosti z ministrstvi so znotraj izpostav organizirani
oddelki, v sektorju pa poleg oddelkov tudi referati:
Sektor za upravne notranje zadeve
o Oddelek za javni red
o Oddelek za tujce
o Oddelek za matične zadeve
o Oddelek za promet
o Izpitni center
o Glavna pisarna
Krajevni uradi
Izpostava Beţigrad
o Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne
o Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
Izpostava Center
o Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne
o Oddelek za gospodarstvo in občo upravo
Izpostava Moste - Polje
o Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne
o Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
Izpostava Šiška
o Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne
o Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
Izpostava Vič - Rudnik
o Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne
o Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
(Portal upravnih enot).
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zadeve
zadeve
zadeve
zadeve
zadeve

5 UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, IZPOSTAVA BEŢIGRAD
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Beţigrad je v skladu z zakonom organizirana za
območje severnega dela Mestne občine Ljubljana (bivša Občina Beţigrad) in
zahodnega dela sedanje Občine Dol pri Ljubljani. Upravna enota Ljubljana Izpostava
Beţigrad odloča na prvi stopnji v upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti.
5.1 DELOVNA PODROČJA IZPOSTAVE
V izpostavi Beţigrad sta po delovnih področjih organizirana oddelka:
Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne zadeve,
Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo.
5.1.1 Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjskopravne zadeve
Naloge Oddelka za okolje in prostor ter premoţenjskopravne zadeve zajemajo
urejanje prostora, varstvo okolja in premoţenjsko pravne zadeve.
Osnovne naloge oddelka so določene z zakoni in podzakonskimi predpisi in so:
izdajanje gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, rekonstrukcije objektov,
nadomestno gradnjo objektov, odstranitev objektov,
izdajanje dovoljenj za enostavne objekte,
tehnične preglede zgrajenih objektov in izdajo uporabnih dovoljenj,
določitev gradbenih parcel k ţe zgrajenim objektom,
določitev nadomestila za degradacijo in uzurpacijo,
izdajanje dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
izdajanje dovoljenj za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja za
Občino Dol pri Ljubljani,
potrdila po 180. členu ZUP-a,
izdajanje odločb o vpisu v register upravnikov stavb in register najemnih pogodb
za Občino Dol pri Ljubljani,
poizvedbe o arhivski dokumentaciji,
izpolnjevanje obrazcev o posegih v prostor za Statistični urad RS,
informacije strankam,
pravna pomoč drugim upravnim enotam,
dajanje informacij javnega značaja (Poslovni načrt Upravne enote Ljubljana,
Izpostave Beţigrad, 2009, str. 2).
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Na oddelku za okolje in prostor ter premoţenjskopravne zadeve vodijo tudi postopke
za razlastitev nepremičnin in za ustanovitev sluţnosti.
V Izpostavi Beţigrad na področju posegov v prostor ugotavljajo, da je število
posegov povečalo v primerjavi z letom 2007. Večji priliv vlog po izjavah investitorjev
pričakujejo od meseca marca dalje. Ocenjujejo, da bo število prejetih zadev na ravni
2008, če pa se bodo realizirale večje in zahtevnejše investicije, navedene v
nadaljevanju, pa se bo število prejetih zadev povečalo. Trudili se bodo, da bodo vse
vloge reševali sprotno in tekoče v okviru sedanje zaposlenosti.
V letu 2009 pričakujejo realizacijo naslednjih večjih novih projektov: obnova stadiona
Beţigrad, dovoljenja v trgovskem delu športnega parka Stoţice, gradnja nove
Štajerske ceste, preureditev Vojkove ceste, širitev Dunajske ceste z dodatnim pasom,
pospešena izgradnja obdunajskega prostora, dţamija, izgradnja stanovanjskih in
poslovnih objektov ob Parmovi, center ob Vojkovi ulici. V zvezi s tem bodo porabili
več časa za proučitev zadev in reševanje vlog, kar bo dodatno obremenilo
usluţbence.
Pri dodelitvi novih vlog usluţbencem, bodo še vnaprej upoštevali enakomerno
obremenitev posameznika, ne samo številčno, ampak tudi glede na zahtevnost
zadeve. Teţje zadeve se bodo reševale timsko.
Posebno pozornost bodo namenili zagotavljanju informacij strankam. Tudi pri
vprašanjih strank vedno znova ugotavljajo nedorečenost zakona, slabo organiziranost
mestne občinske sluţbe za urejanje prostora in oddelka za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in zemljiške problematike. Vse to se odraţa v postopkih, ki so zunaj njihove
pristojnosti, potrebnih za izdajo dovoljenj oziroma hitrejše reševanje upravnih
postopkov na tem oddelku. Tekoče delo bodo v skladu z moţnostmi in zahtevami, ki
jim jih nalaga zakon, poskušali dosledno izvrševati (Poslovni načrt Upravne enote
Ljubljana, Izpostave Beţigrad, 2009, str. 6–7).
V prvi polovici leta 2008 je oddelek v polni kadrovski zasedbi zadeve reševal tekoče,
v drugi polovici leta pa je delal v okrnjeni sestavi, saj so tri usluţbenke odšle iz
izpostave. Kljub temu pa so v izpostavi zadeve reševali s skupnimi močmi preko
prerazporeditev v okviru celotne izpostave, tako da ob koncu leta niso bili izkazani
zaostanki.
Število upravnih zadev v reševanju se je v letu 2008 povečalo, čedalje več pa je tudi
zadev na področju drugih upravnih nalog: posredovanje informacij, dokumentov in
podatkov iz stalne in tekoče zbirke dokumentarnega gradiva, pravna pomoč drugim
upravnim organom, izdaja potrdil iz uradnih evidenc (Poročilo o delu Upravne enote
Ljubljana, Izpostava Beţigrad, 2008, str. 9).
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Za področje okolja in prostora je značilno, da se stranke in projektanti praviloma
pred začetkom projektiranja zglasijo pri uradni osebi, na informacijskem sestanku,
zaradi problemov v zvezi z zastarelimi in neţivljenjskimi urbanističnimi akti. Ţe dlje
časa ugotavljajo, da jim dodatno delo povzročajo stranke, ki jih k njim napotujejo
sluţbe MOL. Dodatno delo in čas predstavljajo tudi nova zakonska določila glede
komunalnega prispevka. Problem so večkrat tudi nerešeni medsosedski odnosi
(potrebne dodatne obravnave, potrebne sluţnosti, dodatni ogledi itd.), ki vplivajo na
podaljševanje reševanja zadev.
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja trajajo dlje, saj mora upravni organ v
skoraj vseh postopkih na podlagi Uredbe o območju za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja razpisovati ustne obravnave.
S spremembami Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003
odl. US: U-I-152/00-23, 41/2004 – ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 odl. US: U-I1/03-15, 102/2004 – UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS,
111/2005 odl. US: U-I-150-04-19, 120/2006 odl. US: U-I-286/04-46, 126/2007) so
dobili dodatne naloge – zahteve za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo
nezahtevnih objektov.
Obseg dela na tem področju je bil večji, saj so se na območju izpostave gradile večje
stanovanjske soseske – soseska Kristali Stoţice, stanovanjski soseski v Dolu, novi
stadion v Stoţicah, Kampus ob Vojkovi ulici in več poslovnih objektov ob Dunajski
cesti.
Zaradi nove Štajerske ceste med tomačevskim in ţalskim rondojem pa potekajo
postopki razlastitev; nekateri drugi razlastitveni postopki pa so posledica ţe zgrajenih
objektov.
Za področje okolja in prostora še vedno niso sprejeti novi prostorski akti, obstoječi
predpisi pa so velika ovira pri izdajanju gradbenih dovoljenj (Poročilo o delu Upravne
enote Ljubljana, Izpostava Beţigrad, 2008, str. 9–10).
V letu 2008 so vodili ponovne postopke zadev, ki so se po več letih vrnile iz
pritoţbenih postopkov z II.-stopenjskega organa. Ti postopki so potekali po stari
zakonodaji in so bili v letu 2008 zaključeni.
V letu 2009 pričakujejo povečan obseg dela in podaljšanje postopkov zaradi obseţnih
in strokovno zahtevnih novih projektov za izdajo gradbenega dovoljenja.
Z izboljšanjem elektronskih informacij in poslovanja za stranke, tako na področju
zemljiške knjige, geodetske uprave ter drugih urbanističnih sluţb in organov,
ocenjujejo, da bo manj zahtev po nalogah, kot so razni vpogledi v tekočo in stalno
zbirko dokumentarnega gradiva ter drugih informacij, kar naj bi tudi pripomoglo k
temu, da se bodo uradniki več ukvarjali z gradbenimi dovoljenji in manj z dodatnimi
in administrativnimi nalogami.
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5.1.2 Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
Naloge Oddelka za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo so razdeljene na
naslednja področja:
Na področju gospodarstva:
vpis v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,
izdaja delovne knjiţice ter vpis delovne dobe in izobrazbe v delovno knjiţico,
sprejemajo vloge za opravljanje kratkotrajnega dela.
Na področju kmetijstva vodijo naslednje postopke:
izdaja dovoljenj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami (ponudbe o prodaji, odločbe
o odobritvi pravnega posla),
urejanje statusa kmeta,
agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih,
odobritev pripustnih postaj,
izdaja odločb glede zaščite kmetij,
register o zaščitenih kmetijah,
register melioracijskih skupnosti,
izdajajo potrdila o zaščitenih kmetijah,
izdajajo potrdila, da odobritev pravnega posla ni potrebna,
izdajajo potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
izdajajo potrdila o priznanju statusa kmeta,
izdajajo potrdila o opravljanju kmetijske dejavnosti,
vodijo evidenco GERK.
Na področju dela, druţine in socialnih zadev opravljajo naslednje naloge:
odločajo v upravnih stvareh s področja vojne zakonodaje (status in pravice ţrtve
vojnega nasilja (ŢVN), status in pravice vojnega veterana (VV), status in pravice
vojnega invalida (VVI) in pravice druţinskih članov),
vodijo evidence o ŢVN, VV, VVI, in evidenco o zdraviliškem-klimatskem
zdravljenju,
izdajajo potrdila in izkaznice za ŢVN, VV, VVI,
izdajajo odločbe o vpisu in izbrisu statuta sindikata v evidenco sindikatov,
naloge pravne pomoči po 33. členu ZUP,
izdajajo odločbe o vpisu mladinskih svetov v register,
opravljajo administrativno-tehnična dela za področje vojne zakonodaje,
izvršujejo redna mesečna izplačila z obračunom dohodnine in enkratna izplačila,
pripravljajo potrdila za odmero dohodnine,
vodijo zajem podatkov za SOD,
pripravljajo in posredujemo statistične podatke za MDDSZ
(Poslovni načrt Upravne enote Ljubljana, Izpostave Beţigrad, 2009, str. 2–3).
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Na področju gostinstva je izpostava z odgovornim odnosom do dela in zagnanostjo
vse zadeve rešila. S spremembo Zakona o gostinstvu (ZGos) (Ur. l. RS, št. 1/1995,
29/1995 – ZPDF, 40/1999, 36/2000 – ZPDZC, 101/2005, 4/2006 – UPB1, 60/2007,
93/2007 – UPB2), upravne enote za to področje niso več pristojne in v letu 2009
bodo na tem področju reševali le še zadeve, ki bodo morebiti vrnjene v ponovni
postopek.
Po Zakonu o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno (ZPDZC) (Ur. l. RS, št.
36/2000, 118/2006, 12/2007 – UPB1), je upravna enota pristojna tudi za sprejem
prijav opravljanja osebnega dopolnilnega dela in kratkotrajnega dela. V izpostavi
pričakujejo priliv zadev na nivoju leta 2008.
Na področju kmetijstva načrtujejo, da bodo zaključili vse ţe začete postopke
preverjanja o zaščitenih kmetij, ki so bile zaščitene na podlagi predpisov občine.
Redno in v rokih bodo preverjali pogoje za zaščito pri ponudbah, pravnih poslih in
potrdilih.
Vodenje evidence RKG postaja stalna pristojnost upravne enote. V letu 2009 se bo
zardi uveljavitve določil Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in Pravilnika o
evidenci dejanske rabe kmetijskih zemljišč in gozdov (Ur. l. RS, št. 90/2006, 9/2008,
122/2008), obseg dela znatno povečal, zato bodo delo v oddelku prerazporedili. Za
usposobitev za to delo so ţe prijavili enega usluţbenca oddelka na izobraţevanje.
Na področju dela, druţine in socialnih zadev pričakujejo, da bo v letu 2009 število
novih zadev na nivoju leta 2008. V primeru sprejetja zakona, ki bo upravičencem
priznal materialno škodo, povzročeno s strani okupatorja v času II. svetovne vojne,
ocenjujejo, da bomo prejeli zopet veliko število novih vlog. V tem primeru bodo delo
na oddelku razporedili.
V letu 2009 bo glavna pisarna izpostave še naprej posvečala pozornost korektnemu
poslovanju s strankami. Z pravilno organizacijo dela bodo zagotovili, da vrst pred
okenci ne bo, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na zadovoljstvo strank kot tudi na
zaposlene.
Izpostava bo posebno skrb posvetila ureditvi arhiva ter v sodelovanju s komisijo za
izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva poskušala izvesti prenos dela stalne
zbirke dokumentarnega gradiva, ki se tiče gradiva, prevzetega ob stečaju podjetja
Astra, na MOL (Poslovni načrt Upravne enote Ljubljana, Izpostave Beţigrad, 2009,
str. 5–7).
Večjih problemov na področju kmetijstva v letu 2008 ni bilo. Vodili so upravne
postopke v zvezi z odobritvijo pravnih poslov pri prometu s kmetijskimi zemljišči,
statusom kmeta, statusom zaščitene kmetije ter izdajali dovoljenja za izvajanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
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Materialna podlaga za vodenje upravnih postopkov na kmetijskem področju sta
Zakon o kmetijskih zemljiščih Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Ur. l. RS, št.
59/1996, 31/1998 odl. US: U-I-340/96, 1/1999 – ZNIDC, 54/2000 – ZKme, 68/2000
odl. US: U-I-26/97-8, 27/2002 odl. US: U-I-266/98-72, 58/2002 – ZMR-1, 67/2002,
110/2002 – ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002 – ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1) in
Zakon o kmetijstvu, ki veljata ţe dlje časa, njihova uporaba pa je bila ustaljena in
neproblematična. Konec leta 2007 je bil spremenjen Zakon o gozdovih (ZG) (Ur. l.
RS, št. 30/1993, 13/1998 odl. US: U-I-53/95, 24/1999 skl. US: U-I-51/95, 56/1999 –
ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 112/2006 odl. US: U-I-40/06-10,
115/2006, 110/2007), v maju 2008 pa je bil sprejet nov Zakon o kmetijstvu (ZKme)
(Ur. l. RS, št. 54/2000, 16/2004 odl. US: U-I-211/00-16, 45/2004 – ZdZPKG,
20/2006, 51/2006 – UPB1, 45/2008 – ZKme-1.
S spremembo Zakona o gozdovih (decembra 2007), je pričel veljati stroţji sistem
preverjanja pogojev za odobritev pravnih poslov, ko gre za varovane gozdove in
gozdove posebnega pomena. V določenih primerih je to vplivala na daljši čas
reševanja zadev. Pri Zavodu za gozdove oziroma Zavodu za kulturo je bilo treba
preverjati status posameznih gozdov, ki so bili po potrdilih o vrsti rabe, ki jih izdajajo
občine, vključeni v območje varovalnih gozdov.
Po določbah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) (Ur. l. RS, št.
70/1995, 54/1999 odl. US: U-I-76/97) upravni organ izdaja odločbe o statusu
zaščitene kmetije. Minister, pristojen za kmetijstvo, bi moral v šestih mesecih od
uveljavitve citiranega zakona izdati predpis o podrobnejši vsebini registra o zaščiteni
kmetiji in načinu njegovega vodenja, pa ga do danes še ni. Izpostava Beţigrad je v
letu 2008 vodila postopke o zaščitenih kmetijah po uradni dolţnosti, ter skrbela za
aţuren register zaščitenih kmetij.
Preverjanje pogojev za zaščito kmetij se izvaja tudi ob ponudbah za prodajo
kmetijskih zemljišč in odobritvi pravnih poslov in kadar odobritev pravnega posla ni
potrebna. Izpostava opaţa, da so nekatere stranke ob preverjanju pogojev za zaščito
kmetij, zaradi omejevanja razpolagalne pravice (prepoved prodaje kmetijskih
zemljišč), razburjene.
Na tem področju ni bilo nobenih posebnih problemov v zvezi z reševanjem zadev in
tudi zaostankov ni. Ker je bilo v začetku leta poleg drugih postopkov na področju
kmetijstva potrebno usklajevanje večjega števila GERK-ov, so delo prerazporedili v
okviru oddelka.
Izpostava ugotavlja, da je z upoštevanjem določb 139. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku in sklepu o tem, da se od upravnih organov podatke iz uradnih
evidenc pridobiva preko elektronske pošte, skrajšan čas reševanja zadev, kar vpliva
na povečano zadovoljstvo strank. Upravni organ na tem področju uporablja
elektronsko vodeno zemljiško knjigo za zemljiškoknjiţne podatke in Portal prostor za
pridobivanje geodetskih podatkov. Delo bi olajšal omogočen dostop do historičnih
zemljiškoknjiţnih izpiskov iz Zemljiške knjige (Poročilo o delu Upravne enote
Ljubljana, Izpostava Beţigrad, 2008, str. 12–13).
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V okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v letu 2005 začeto
izvajanje projekta GERK se ves čas nadaljuje. Cilj izvedbe projekta je pridobiti
ustrezno bazo podatkov o zemljiščih, ki bo sluţila za potrebe dodeljevanja podpor v
kmetijstvu. Na podlagi, v mesecu februarju leta 2007 sprejete spremembe Zakona o
kmetijstvu je izpostava nadaljevala z vodenjem evidence GERK in vodenjem registra
o kmetijskih gospodarstvih.
Konec leta je bil spremenjen Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in Pravilnik
o evidenci dejanske rabe kmetijskih zemljišč in gozdov, ta sprememba bo na delo
upravnega organa zelo vplivala v prvi polovici leta 2009, saj bo povečala
obremenjenost zaposlenih.
Postopki v zvezi z izdajo odločb glede klimatskega in zdraviliškega zdravljenja so se
zaradi upoštevanja odločbe Upravnega sodišča v zvezi z odobritvijo teh pravic
podaljšali.
V izpostavi ugotavljajo, da se je število pritoţb oziroma ugovorov zoper mnenje
zdraviliške komisije I. in II. stopnje povečalo in da pribliţno polovica strank s pritoţbo
uspe.
Osrednje področje dela se na obči upravi nanaša na postopke priznavanja vojnih
veteranov in ţrtev vojnega nasilja ter na postopke uveljavljanja pravic, ki gredo tem
osebam po zakonu. Do septembra je število vlog veliko, saj stranke vlagajo zahteve
za priznanje pravice do letnega prejemka, prevedbe veteranskega dodatka in zahteve
za odobritev klimatskega in zdraviliškega zdravljenja. Vendar pa upravni organ do
konca leta praviloma odloči o vseh zadevah prevedb dodatkov, saj do septembra
pridobi vse podatke potrebne za izvedbo prevedbe predvsem odločbe o odmeri
dohodnine, podatke o katastrskih dohodkih in potrdila o šolanju. V začetku
naslednjega leta se postopek ponovi.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-C) (Ur. l. RS št.
38/06), sprejet v aprilu leta 2006, je bistveno razširil krog upravičencev do statusa
vojnega veterana, ki so opravljale različne naloge pri obrambi Republike Slovenije ob
vojaški agresiji v času od 26. 6.–18. 7. 1991. Velike probleme glede izvrševanja
zakona je v praksi predstavljalo dokazovanje obstoja zakonskih pogojev, pod katerimi
se te osebe štejejo kot vojni veterani. Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
notranje zadeve še vedno nimata vzpostavljenih vseh uradih evidenc o sodelovanju
občanov v vojni za Slovenijo 1991. leta. Pridobivanje podatkov iz nekaterih uradnih
evidenc je pri drţavnih organih pogosto dolgotrajno, saj včasih upravni organ čaka
nanje tudi nekaj mesecev. Vlagatelji zahtevkov pogosto vloţijo vlogo za pridobitev
statusa vojnega veterana brez kakršnegakoli podatka o tem, kateri strukturi pri
obrambi drţave je ob agresiji pripadal oz. kakšne obrambne naloge je izvajal. Za
njegovo izvajanje je potrebno tudi znanje s področja takratne organiziranosti organov
pri obrambi drţave (Poročilo o delu Upravne enote Ljubljana, Izpostava Beţigrad,
2008, str. 14–17).
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Upravni organ mora voditi posebne ugotovitvene postopke, ki so dolgotrajni, pri
čemer je zasliševanje prič eno najpomembnejših dokaznih sredstev.
Postopki izterjave preplačil v primeru smrti upravičenca po vojnih zakonih potekajo
tekoče.
Med ostalimi nalogami, ki jih opravljajo v oddelku, navajajo še izvrševanje odločb,
izdanih na podlagi »vojne« zakonodaje, kot so: izdaja izkaznic o statusu ŢVN, VV in
VI, vnos novih upravičencev, izbris (arhiviranje) umrlih upravičencev, poračun
preplačil in njihova izterjava, aţuriranje osebnih računov upravičencev (sprememba
tekočih računov in hranilnih vlog v osebne račune za vse upravičence, priprava
podatkov za dohodnino-mesečno, valorizacija in poračun – vezano na sklep o
uskladitvi pokojnin, po letnih prevedbenih odločbah poračuni upravičencev, izplačila
letnih prejemkov in dohodnina, izplačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
izplačila pogrebnin in drugih enkratnih pravic po vojnih zakonih, krediti za
upravičence itd.) (Poročilo o delu Upravne enote Ljubljana, Izpostava Beţigrad, 2008,
str. 17).
Upravni organ vodi tudi postopke hrambe statutov sindikatov in registracije
mladinskih svetov.
Obseţno nalogo upravnega organa predstavljajo še druge upravne naloge:
posredovanje informacij, dokumentov in podatkov iz stalne in tekoče zbirke
dokumentarnega gradiva, pravna pomoč drugim upravnim organom in izdaja potrdil
iz uradnih evidenc.
Na področju uveljavljanja statusov vojnih invalidov in ţrtev vojnega nasilja
ugotavljajo, da so se vloge v letu 2008 reševale tekoče in v okviru določil Zakona o
splošnem upravnem postopku. S poročili in poročanjem o nerešenih zadevah tudi na
tem področju spremljajo reševanje vsake vloţene zadeve posebej.
V letu 2009 bodo nadaljevali z rednim spremljanjem dela uradnikov. V začetku leta
pričakujejo večje število zahtev, in sicer: zahteve za določitev letnega prejemka ter
prevedbe invalidskih in veteranskih dodatkov ter zahtev za zdraviliško in klimatsko
zdravljenje. Glede na obseţnost nalog bodo v začetku leta delo ustrezno
prerazporedili med delavce.
Izpostava ugotavlja, da upoštevanje določb 139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku, ki določa obveznost upravnih organov po uradni dolţnosti pridobivati
podatke iz uradnih evidenc, tudi na tem področju skrajša čas reševanja zadev, razen
pri dohodninskih podatkih, kjer na ustreznih podatke čakamo daljši čas (Poročilo o
delu Upravne enote Ljubljana, Izpostava Beţigrad, 2008, str. 17–18).
Izpostava se redno posluţuje podatkov iz Centralnega registra prebivalstva, kar je v
veliko pomoč pri izvrševanju odločb na tem področju. Upravni organ pridobiva
podatke iz uradnih evidenc iz pristojnosti Upravne enote Ljubljana, pri drugih
drţavnih organih, Zavodu za zaposlovanje, Centru za socialno delo po elektronski
pošti.
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Naloge glavne pisarne:
zagotavljanje obrazcev vlog,
sprejem pisnih vlog, zaračunavanje upravne takse,
potrjevanje vlog,
strokovna pomoč strankam pri vlaganju vlog, pregled vlog, opozarjanje na
pomanjkljivosti,
posredovanje informacij strankam (neposredno, telefonsko, elektronsko)
vodenje knjige pripomb in pohval,
delovne knjiţice (izdajanje novih, vpis sprememb, vpis delovne dobe),
evidenca delovnih knjiţic oseb, ki so jim potekle pravice na ZRSZZ,
overitve podpisov, kopij in garantnih pisem ter overitve na terenu,
evidentiranje podpore,
prevzem, evidentiranje in oddaja pošte,
vodenje tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva,
pregled in sprejem sporočil prejetih na uradni e- naslov,
klasifikacija in signiranje zadev,
vodenje blagajne (dnevni obračun gotovine),
predaja gotovine pooblaščenim delavcev podjetja, ki opravlja dejavnost prenosa
gotovine v zaprtih vrečkah v dnevno-nočni trezor,
kurirska dela, vročanje in skeniranje,
izdaja zemljiškoknjiţnih izpiskov,
izdaja potrdil iz podatkov geodetskih evidenc (Poslovni načrt Upravne enote
Ljubljana, Izpostave Beţigrad, 2009, str. 3).
V pomoč glavni pisarni so v izpostavi sprejeli določene ukrepe na področju
organizacije dela. Vsi izhodni dokumenti, namenjeni skeniranju, se morajo glavni
pisarni posredovati enkrat dnevno po administrativnem sodelavcu, prošnje za dvig
arhiviranih zadev pa se posredujejo po elektronski pošti. Dokumentarno gradivo
mora arhivar dvigniti iz arhiva najkasneje v roku 24 ur od prejema zahteve. V
izpostavi ugotavljajo, da se je tak način dela uveljavil, posledično pa so tako
razbremenili tudi usluţbence v glavni pisarni in pripomogli k aţurnejšemu delu
uradnikov, ki rešujejo zadeve.
Delavci glavne pisarne izpostave so zaradi narave dela zelo obremenjeni z velikim
številom strank. Največje število strank je glavna pisarna sprejemala v poletnih in
jesenskih mesecih, predvsem zaradi evidentiranja podpisov podpore kandidatom za
drţavni zbor.

33

5.2 KADRI
Na Izpostavi Beţigrad je bilo v letu 2008 21 zaposlenih, od tega 4 moški in 17 ţensk.
Starost zaposlenih se giblje od 23 do 50 let, povprečna starost pa znaša 45,5 let.
Število zaposlenih na dan 20. 6. 2008 in primerjava s prejšnjimi leti:
Tabela 1: Obseg zaposlenih v organizaciji v letih od 2006–2008
ŠTEVILO
2006
ZAPOSLENIH
NA DAN
20. 6. 2008
22

2007

2008

INDEKS
INDEKS
(2008/2006) (2008/2007)

21

21

95

100

Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2009, str. 12)
Na Izpostavi Beţigrad se je, kot kaţe tabela, zmanjšalo število zaposlenih v zadnjih
dveh letih za enega glede na leto 2006. Razlog za zmanjšanje enega zaposlenega je,
da se je ta premestil na drugo delovno mesto v drugi organizaciji.
Struktura zaposlenih po spolu na dan 20. 6. 2008 in primerjava števila moških in
ţensk za leto 2008 s prejšnjimi leti:
Tabela 2: Število moških in ţensk v organizaciji na dan 20. 6. 2006, 20. 6.
2007 in 20. 6. 2008
SPOL

2006

2007

2008

ţenske
moški

16
6

17
4

17
4

INDEKS
(2008/2006)
106
67

INDEKS
(2008/2007)
100
100

Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2009, str. 12)
Vse tri letnice v tabeli, prikazane s številom zaposlenih po spolu prikazujejo, da je v
Izpostavi Beţigrad večina zaposlenih ţenskega spola. Zadnji dve leti se je povečalo
število zaposlenih ţenskega spola, in sicer za eno, pri zaposlenih moškega spola pa
se je število zmanjšalo za dva. Zmanjšanje števila zaposlenih moškega spola in
povečanje zaposlenih ţenskega spola v preteklih dveh letih se je preteţno odvijalo v
oddelkih za okolje in prostor ter premoţenjskopravne zadeve.
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Graf 1: Število zaposlenih po spolu na dan 20. 6. 2008

19%

Ženske
Moški

81%

Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2009, str. 12)
Na Izpostavi Beţigrad je zaposlenih kar 81 % ţensk, preostalih 19 % pa moških.
Tabela 3: Struktura zaposlenih v organizaciji po izobrazbi v letih 2006,
2007 in 2008
IZOBRAZBA

OZNAKA

Osnovnošolska

OŠ

/

Program usposabljanja

PU

/

Niţja poklicna izobrazba

NPI

/

Srednja poklicna izobrazba

SPI

8

Srednja strokovna izobrazba

SSŠ

/

Višja ali visokošolska
izobrazba

2008

strokovna VŠSI
6

Univerzitetna izobrazba

VSI
UI

7

Magisterij

M

/

Doktorat

D

/

Skupaj

21
Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2009, str. 14)

Tabela s strukturo zaposlenih na Izpostavi Beţigrad prikazuje, da pri njih ni
zaposlenega z zelo nizko izobrazbo, najniţja izobrazba 8 zaposlenih je opravljena
srednja poklicna šola, za dva zaposlena manj pa ima višjo ali visokošolsko strokovno
izobrazbo, 7 zaposlenih pa kar univerzitetno izobrazbo.
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Graf 2: Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 20. 6.
2008
Osnovnošolska

0
0

Program usposabljanja

0
0

Nižja poklicna izobrazba

7
8

Srednja poklicna izobrazba
Srednja strokovna izobrazba
Višja ali visokošolska
strokovna izobrazba

0

Univerzitetna izobrazba
0
6

Magisterij
Doktorat

Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2009, str. 14)
Kot smo ţe v zgoraj prikazani tabeli lahko videli, nam tudi graf prikazuje, da imajo
zaposleni na Izpostavi Beţigrad za primerjavo le tri različne vrste in stopenj izobrazb.
Največje število zaposlenih ima srednjo poklicno izobrazbo, najmanjše število
zaposlenih pa višjo ali visokošolsko strokovno izobrazbo.
5.3 ZAHTEVKI, KI SE LAHKO VLOŢIJO V PRISTOJNOSTI IZPOSTAVE
BEŢIGRAD
5.3.1 Socialno varstvo, invalidi, vojne pravice

5.3.1.1 Vojni veteran
Vojni veteran oziroma vojna veteranka je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolţnost ali
katero od drugih dolţnosti na področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno
opravljala določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s področja
upravnih notranjih zadev, oseba, ki je v policijskih enotah opravljala naloge s
področja varnosti Republike Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s
predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade, oseba, ki je v zbirnem centru za
vojne ujetnike opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot
vodstveni delavec ali delavka carinske sluţbe izvajala naloge po navodilih republiške
koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi odločitve pristojnega organa ali
poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena v oboroţen odpor.
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Ob predloţitvi ali po pridobitvi ustrezne javne listine upravna enota upravičenca
neposredno vpiše v evidenco vojnih veteranov. Če vpis v evidenco vojnih veteranov
zavrne z odločbo, se lahko zoper to odločbo vloţi pritoţba. Pritoţba se vloţi pisno ali
da ustno na zapisnik pri upravni enoti, ki je izdala odločbo. O pritoţbi odloča
Ministrstvo_za_delo,_druţino_in_socialne_zadeve.
Upravna enota z odločbo odloči tudi o zahtevi za priznanje statusa vojnega veterana
osebe, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega
veterana, mlajša od 15 let, in osebe, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v
času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 opravljala naloge ali dolţnosti pri obrambi
Republike Slovenije, o katerih se po tedaj veljavnih predpisih ni vodila uradna
evidenca ali se ta ni ohranila. Odločbo upravna enota izda po izpeljanem posebnem
ugotovitvenem postopku. Izvršitev odločbe, s katero je priznan status vojnega
veterana, je zadrţana do revizije. Po opravljeni reviziji, ki jo Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve opravi v šestih mesecih po prejemu odločbe v revizijo, pa
se upravičenec, če je dano soglasje, vpiše v evidenco vojnih veteranov (Drţavni
portal e-uprava).

5.3.1.2 Ţrtev vojnega nasilja
Status ţrtve vojnega nasilja lahko uveljavi drţavljan Republike Slovenije, ki je bil v
vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim dejanjem ali
prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev.
Izpolnjevanje pogojev, kot jih določa zakon, se v postopku dokazuje predvsem z
različnimi listinami in zaslišanjem prič, v odvisnosti od dejanskega stanja, na podlagi
katerega se uveljavlja status. Tako je v posamičnih primerih treba pridobiti odločbe o
priznani posebni dobi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, podatke in
mnenja arhivov oziroma muzejev, ki hranijo arhivsko gradivo o taboriščnikih,
zapornikih, izgnancih, internirancih, ter v primeru beguncev o dogajanjih na
konkretnem ozemlju v vojnem času, o prijavi vojne škode in podobno. V primeru, ko
uveljavlja status ţrtve vojnega nasilja otrok ubitega ali v določenih okoliščinah
umrlega starša, je treba pridobiti tudi podatke iz matične knjige umrlih ali odločbe o
razglasitvi za mrtvega, lahko pa tudi odločbo o druţinski invalidnini.
V primerih uveljavljanja statusa prisilne mobilizacije je treba pridobiti potrdilo
Nemškega urada za obveščanje svojcev padlih bivše nemške vojske Berlin, vojaško
knjiţico, če je v njej zabeleţena mobilizacija v nemško vojsko, in podatke iz muzejev,
arhivov ter inštitutov.
Če uveljavlja status ţrtve vojnega nasilja civilni invalid vojne, je treba pridobiti
odločbo_o_priznanem_statusu_civilnega_invalida_vojne.
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Ko upravna enota upravičencu prizna status ţrtve vojnega nasilja, pošlje odločbo z
vso dokumentacijo v revizijski postopek Ministrstvu za delo, druţino in socialne
zadeve. Revizija odločbe se mora opraviti v roku šestih mesecev. Rok začne teči, ko
ministrstvo prejme vse dokumente prve stopnje. Šele, ko je k odločbi dano revizijsko
soglasje, je odločba upravne enote izvršljiva. Ministrstvo odloča tudi o pritoţbah
zoper odločbe upravne enote. Pritoţba se vloţi pisno ali da ustno na zapisnik pri
upravni_enoti,_ki_je_izdala_odločbo_(Drţavni portal e-uprava).

5.3.1.3 Vojni invalid
Vojni invalidi so vojaški vojni invalidi, vojaški mirnodobni invalidi in civilni invalidi
vojne, osebe, ki so v okoliščinah po Zakonu o vojnih invalidih (ZVojI) (Ur. l. RS, št.
63/1995, 62/1996 skl. US, 2/1997 odl. US: U-I-86/96, 19/1997 (21/1997 popr.),
75/1997, 19/2000 skl. US: U-I-140/96, 11/2006 odl. US: U-I-170/05-9, Up-224/0315, 61/2006 – ZDru-1, 114/2006 – ZUTPG) kot neposredno posledico teh okoliščin
brez svoje krivde pridobile najmanj 20-odstotno okvaro zdravja zaradi poškodbe ali
bolezni ali poslabšanja bolezni.
V postopku pred upravno enoto se dokazuje, v kakšnih okoliščinah je nastala okvara
zdravja in se predloţi medicinska dokumentacija o zdravljenju po nastanku okvare
zdravja. Ko je ugotovljeno, da je okvara zdravja nastala kot posledica okoliščin po
Zakonu o vojnih invalidih, se zadeva predloţi zdravniški komisiji I. stopnje, ki poda
izvid in mnenje o okvari zdravja in odstotku invalidnosti. Po zaključenem
ugotovitvenem postopku izda upravna enota odločbo in, če je upravičencu priznan
status vojnega invalida, dokumente pošlje Ministrstvu za delo, druţino in socialne
zadeve v revizijski postopek. V revizijskem postopku ministrstvo pridobi izvid in
mnenje zdravniške komisije II. stopnje in presodi zakonitost izdane odločbe upravne
enote. Ministrstvo mora revizijo opraviti v roku treh mesecev. Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve je pristojno tudi za reševanje pritoţb zoper odločbe
upravnih enot. Pritoţba se vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri upravni enoti, ki je
izdala_odločbo_(Drţavni portal e-uprava).
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5.3.1.4 Pravice vojnega veterana
Pravico do varstva ima vojni veteran, ki dopolni 50 let starosti ali je pri njem nastala
trajna popolna izguba delovne zmoţnosti, ne glede na te pogoje pa lahko uveljavi
pravico do priznanja pokojninske dobe.
Vojni veteran lahko uveljavi pravico do:
veteranskega dodatka (če deleţ prejemkov na druţinskega člana ne dosega
osnove za_veteranski_dodatek),
dodatka za pomoč in postreţbo, če ga ne more uveljaviti po predpisih o
pokojninskem_in_invalidskem_zavarovanju,
letnega prejemka (če je vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem
trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno mejo, vojni
dobrovoljec, odlikovanec z najvišjim drţavnim odlikovanjem, organizator narodne
zaščite),
zdravstvenega varstva (plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne
vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja),
zdraviliškega in klimatskega zdravljenja (če pristojna zdravniška komisija ugotovi,
da je to zdravljenje utemeljeno oziroma potrebno za nadaljnje zdravljenje
bolezni),
brezplačne voţnje (če je vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem
trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno mejo, vojni
dobrovoljec, odlikovanec z najvišjim drţavnim odlikovanjem, organizator narodne
zaščite), in sicer z avtobusom ali vlakom na ozemlju Republike Slovenije štiri krat
na leto,
pogrebnine (ob smrti vojnega veterana s priznano pokojninsko dobo v dvojnem
trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borca za severno mejo,
vojnega dobrovoljca, organizatorja narodne zaščite ali odlikovanca z najvišjim
drţavnim odlikovanjem, lahko uveljavi pravico do pogrebnine oseba, ki oskrbi
pogreb v višini, kot določa Zakon o vojnih veteranih. Oseba, ki krije stroške
prevoza posmrtnih ostankov zgoraj navedenega umrlega vojnega veterana od
kraja smrti do kraja pokopa (na ozemlju Republike Slovenije), ima pravico do
povračila dejanskih stroškov prevoza):in
pokojninsko dobo.
Po izpeljanem postopku upravna enota izda odločbo o pravici. Zoper to odločbo je
mogoča pritoţba, ki se vloţi pisno ali da ustno na zapisnik pri upravni enoti, ki je
izdala odločbo. Za odločbo o priznani pravici do veteranskega dodatka in dodatka za
pomoč in postreţbo pa je obvezna tudi revizija. O pritoţbi in v reviziji odloča
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve kot organ druge stopnje (Drţavni
portal e-uprava).
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5.3.1.5 Pravice vojnih invalidov in druţinskih članov
Pravico do varstva ima vojni invalid in tudi druţinski član (otroci, posvojenci, ob
pogoju preţivljanja pa tudi zakonec, pastorki, starši, posvojitelj, očim, mačeha)
vojnega invalida po njegovi smrti, padlega borca ali osebe, ki je padla, umrla ali je
bila pogrešana v okoliščinah za priznanje statusa vojaškega mirnodobnega invalida
ali_civilnega_invalida_vojne.
Zakon o vojnih invalidih za vsako pravico posebej določa posebne pogoje in
okoliščine, ki jih mora upravičenec izpolnjevati.
Pravice vojnega invalida so:
invalidnina
dodatek za posebno invalidnost
dodatek za pomoč in postreţbo
povračilo prispevkov za socialno zavarovanje
zdravstveno varstvo
zdraviliško in klimatsko zdravljenje
rehabilitacija
invalidski dodatek
popust pri voţnji
povračilo potnih stroškov
Pravice druţinskih članov so:
druţinska invalidnina
zdravstveno varstvo
druţinski dodatek
povračilo potnih stroškov
posmrtnina_(http://e-uprava.gov.si/euprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=785&sid=879).
5.3.2 Osebna stanja in dokumenti

5.3.2.1 Osebna izkaznica
Osebna izkaznica je javna listina, s katero drţavljan Republike Slovenije lahko
izkazuje svojo istovetnost in drţavljanstvo, poleg tega pa jo lahko uporablja tudi kot
potovalni dokument, vendar samo za določene drţave. Vsak drţavljan Republike
Slovenije ima pravico do osebne izkaznice. Na drugi strani pa je dolţnost vsakega
polnoletnega drţavljana s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima veljavne javne
listine, opremljene s fotografijo, imeti osebno izkaznico.
V Sloveniji osebno izkaznico izda upravna enota, ki pokriva območje stalnega
prebivališča nosilca dokumenta.
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Na izkaznici je črno-bela doprsna fotografija nosilca, priimek, ime, spol, rojstni
datum, drţavljanstvo, veljavnost dokumenta, podpis nosilca, stalno prebivališče,
EMŠO, upravna enota, ki je dokument izdala, ter datum izdaje.
Vloga za pridobitev osebne izkaznice se lahko vloţi le osebno. Istovetnost ob vloţitvi
vloge se izkaţe s staro osebno izkaznico, potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali
drugo javno listino. Vloga se izpiše računalniško, vlagatelj pa preveri le pravilnost
izpisanih_osebnih_podatkov_ter_se_lastnoročno_podpiše.
Vlogi je treba priloţiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati
drţavljanovo_pravo_podobo.
Osebna izkaznica se polnoletnemu drţavljanu izda z veljavnostjo desetih let,
drţavljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih
let, drţavljanu, staremu do treh let, pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh
let.
Preko sistema e-fotograf je omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od
fotografov (ki so od Ministrstva za notranje zadeve pridobili avtorizacijo za uporabo
e-fotografa), preko osrednjega elektronskega odloţišča fotografij na upravne enote.
Za ta namen so vzpostavljeni poseben spletni servis in mehanizmi, ki omogočajo
varen prenos fotografij. Osrednji sistem v odloţišču preveri ustreznost fotografij prek
posebnega modula za preverjanje v skladu z veljavnimi standardi. Po preverjanju bo
fotografiji dodeljena unikatna referenčna številka na potrdilu, ki ga bo fotograf izdal
stranki, ta pa ga bo ob vloţitvi vloge za izdajo osebnega dokumenta predloţila na
upravni enoti. Fotografija posameznika bo v osrednjem elektronskem odloţišču
shranjena 1 leto, v tem obdobju pa se bo lahko poljubnokrat uporabila za izdelavo
osebnega dokumenta.
Trenutno je omogočeno, da se fotografija prevzame iz skupnega odloţišča za
izdelavo osebne izkaznice, na ministrstvu za notranje zadeve pa ţe potekajo
aktivnosti, da bo v kratkem moţen prevzem fotografije tudi za izdajo potnega lista in
vozniškega_dovoljenja_(Drţavni portal e-uprava).

5.3.2.2 Potni list
Potni list je javna listina, ki slovenskemu drţavljanu sluţi za prehod drţavne meje ter
dokazovanje njegove istovetnosti in drţavljanstva. Republika Slovenija je 28. 8. 2006
pričela z izdajo novih, biometričnih potnih listov (biometrični bodo tudi diplomatski
potni listi, sluţbeni potni listi in potni listi za tujce). Biometrični potni listi vsebujejo
nove zaščitne elemente, med katerimi je tudi brezkontakten čip, na katerem je
shranjena fotografija imetnika potnega lista in podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani
v potnem listu. Novost novega potnega lista so še zapisi določenih podatkov v vseh
uradnih jezikih Evropske unije in posebna mednarodno dogovorjena oznaka, ki se
nahaja na platnici potnega lista in nakazuje, da dokument vsebuje čip. Na platnici
biometričnega potnega lista je dodan še napis Evropska unija.
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Slovenski drţavljan lahko za potni list zaprosi na kateri koli upravni enoti na območju
Republike Slovenije. Drţavljan, ki stalno ali začasno prebiva v tujini ali je v tujini, pa
se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v drţavo, lahko
vloţi vlogo za potni list tudi pri organu RS v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev.
Vloga se lahko vloţi le osebno. Ob vloţitvi vloge mora drţavljan izkazati svojo
identiteto s priloţitvijo starega potnega lista, če ga nima, pa s priloţitvijo drugega
identifikacijskega dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali drugo
javno listino, ki jo je izdal drţavni organ in ima fotografijo). Če posameznik nima
nobenega od navedenih dokumentov, zadostuje izpisek iz matičnega registra o
rojstvu. Vloga za izdajo potnega lista se pri upravnem organu izpiše računalniško na
za to predpisanem obrazcu. Od vlagatelja se zahteva samo to, da preveri svoje
osebne podatke, izpisane na vlogi, ter da se na vlogo lastnoročno podpiše. Priloţiti
mora tudi fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki kaţe njegovo pravo podobo.
Fotografija mora biti primerna za biometrični potni list (Drţavni portal e-uprava).

5.3.2.3 Digitalno potrdilo za elektronsko poslovanje
Za poslovanje z drţavnimi organi na elektronski način je treba pridobiti digitalno
potrdilo.
Digitalno potrdilo je sodobna alternativa klasičnim osebnim identifikatorjem (osebna
ali zdravstvena izkaznica, potni list, bančna kartica ...) s specifičnim namenom –
zagotavljanjem varnega in legitimnega e-poslovanja. Izdajajo jih overitelji.
Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku (ime, e-naslov,
enolična številka...) in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o overitelju oz.
izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega potrdila. Zapis je
digitalno podpisan z zasebnim ključem izdajatelja potrdila, da se _ne_da_ponarediti.
Digitalna potrdila so sestavni del tehnoloških rešitev, ki nudijo dve osnovni moţnosti
za zasebnost v elektronskem poslovanju in komuniciranju:
šifriranje podatkov, ki zagotavlja zaupnost in
digitalni podpis, ki predstavlja sodobno alternativo klasičnemu podpisu, zagotavlja
pa: identiteto imetnika digitalnega potrdila, nezatajljivost lastništva poslanih epodatkov in celovitost (integriteto) sporočila, kar pomeni, da samo dela podatkov
ni mogoče spremeniti ali drugače popraviti brez (vednosti) podpisnika.
V Sloveniji deluje več izdajateljev digitalnih potrdil, med njimi je tudi SIGEN-CA –
izdajatelj na Ministrstvu za javno upravo.
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Prosilec za digitalno potrdilo prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim
dokumentom s sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno
veljaven osebni dokument) in davčno številko na katerokoli upravno enoto.
Zaposleni na upravni enoti zanesljivo ugotovijo istovetnost prosilca, preverijo
verodostojnost podatkov iz zahtevka in na zanesljiv način posredujejo podatke
Ministrstvu za javno upravo (oziroma izdajatelju SIGEN-CA). SIGEN-CA na podlagi
odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta
unikatni za vsakega prosilca posebej. Referenčno številko pošlje prosilcu po
elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. V povprečju traja postopek
pridobitve teh podatkov pet delovnih dni. Prosilec se z brskalnikom priključi na
ustrezno spletno stran SIGEN-CA, vtipka referenčno številko in avtorizacijsko kodo ter
nato prevzame svoje digitalno potrdilo (Drţavni portal e-uprava).

5.3.2.4 Osebno ime
Osebno ime je osebna pravica občana. Vsakdo je dolţan uporabljati svoje osebno
ime. To je sestavljeno iz imena in priimka. Osebno ime se lahko tudi spremeni.
Za spremembo osebnega imena (priimka, imena ali celega osebnega imena) na
podlagi odločbe lahko zaprosi polnoletni drţavljan Republike Slovenije. Za
spremembo osebnega imena za mladoletno osebo zaprosijo starši oziroma njegovi
zakoniti zastopniki. Če se spreminja osebno ime mladoletni osebi, je potrebno tudi
njeno soglasje, če je ţe dopolnila devet let in je glede na svoj osebnostni razvoj
sposobna izraziti svojo voljo.
O prošnji za spremembo osebnega imena odloča upravna enota, pri kateri je bila
prošnja vloţena. Ne dovoli se sprememba osebnega imena osebi, ki je bila obsojena
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolţnosti, dokler kazen ni
izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. Podatke iz kazenske evidence in
podatke o kazenskem postopku lahko organ, ki odloča o spremembi, pridobi ali
preveri sam, če prosilec oziroma prosilka navedenih dokazil ne priloţi k prošnji za
spremembo osebnega imena ali če dvomi v verodostojnost dokazil, ki jih je prosilec
priloţil. Ob vsaki spremembi priimka, mora oseba spremeniti tudi vse identifikacijske
dokumente_(Drţavni portal e-uprava).

5.3.2.5 Izpiski iz matičnega registra
Rojstvo na območju Republike Slovenije se vpiše v uradno evidenco – matični
register na podlagi prijave rojstva, ki jo poda zdravstvena organizacija, v kateri se je
otrok rodil (porodnišnica, bolnišnica ipd) ali fizična oseba (rojstvo doma). Rojstvo
slovenskega drţavljana v tujini se vpiše v matični register na podlagi izpiska o
rojstvu, ki ga izda tuj organ. Če izpisek tujega organa ni izdan na mednarodnem
obrazcu, mora biti overjen in preveden. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se
izda na predtiskanem in zaščitenem obrazcu za notranji promet ali na mednarodnem
obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji.
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Posameznik lahko zaprosi za izdajo izpiska na upravni enoti (Oddelek za matične
zadeve) osebno ali preko portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Če
posameznik zaprosi za izpisek osebno na upravni enoti, mora priloţiti veljaven osebni
dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri njegovo identiteto, in overjeno
pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva izpisek za drugo osebo.
Pisne privolitve ne potrebuje, če vloţi vlogo za mladoletno osebo kot zakoniti
zastopnik.
V primeru e-vloge za izdajo izpiska pa mora posameznik po elektronski poti poslati
elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo izpiska iz matičnega registra o
rojstvu in overjeno skenirano pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če
zahteva izpisek za drugo osebo. Upravna enota preveri identiteto posameznika na
podlagi uradnih evidenc in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izdani
izpisek_prosilcu_pošlje_po_pošti.
Zakonska zveza, sklenjena na območju Republike Slovenije, se vpiše v uradno
evidenco – matični register na podlagi listine o sklenitvi zakonske zveze. Zakonska
zveza slovenskega drţavljana, sklenjena v tujini, se vpiše v matični register na
podlagi izpiska o sklenjeni zakonski zvezi, ki ga izda tuj organ. Če izpisek tujega
organa ni izdan na mednarodnem obrazcu, mora biti overjen in preveden. Izpisek iz
matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi se izda na predtiskanem obrazcu za
notranji promet ali na mednarodnem obrazcu po Pariški in Dunajski konvenciji.
Izpisek ima dokazno moč javne listine. Posameznik lahko zaprosi za izdajo izpiska na
upravni enoti (Oddelek za matične zadeve) osebno ali preko portala e-uprava s
kvalificiranim digitalnim potrdilom. Če posameznik zaprosi za izpisek na upravni enoti,
mora priloţiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri
njegovo identiteto, in overjeno pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če
zahteva izpisek za drugo osebo. V primeru e-vloge za izdajo izpiska pa mora
posameznik po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za
izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in overjeno skenirano
pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva izpisek za drugo osebo.
Upravna enota preveri identiteto posameznika na podlagi uradnih evidenc in
veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izdani izpisek prosilcu pošlje po
pošti_(Drţavni portal e-uprava).
Smrt posameznika se vpiše v uradno evidenco – matični register na podlagi prijave
smrti, ki jo poda organizacija, v kateri je oseba umrla (bolnišnica, dom za ostarele,
drug nastanitveni objekt ) ali fizična oseba (smrt doma). Smrt slovenskega drţavljana
v tujini se vpiše v matični register na podlagi izpiska o smrti, ki ga izda tuj organ. Če
izpisek tujega organa ni izdan na mednarodnem obrazcu, mora biti preveden in
overjen. Izpisek iz matičnega registra o smrti se izda na predtiskanem obrazcu za
notranji promet ali na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji.
Izpisek ima dokazno moč javne listine. Posameznik lahko zaprosi za izdajo izpiska na
upravni enoti (Oddelek za matične zadeve) osebno ali preko portala e-uprava s
kvalificiranim digitalnim potrdilom.
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Če posameznik zaprosi za izpisek osebno na upravni enoti, mora izkazati sorodstveno
razmerje z umrlim oz. če prosilec ni sorodnik umrlega, mora izkazati zakonsko
podlago za pridobitev izpiska in soglasje oţjih druţinskih članov. Upravna enota
izdani izpisek prosilcu pošlje po pošti (Drţavni portal e-uprava).
Matični register je računalniško vodena baza podatkov, v katero se za drţavljane
Republike Slovenije vpisujejo matična dejstva: rojstvo, zakonska zveza in smrt ter
druge spremembe osebnega stanja kot so sprememba osebnega imena, priznanje
očetovstva, podaljšanje roditeljske pravice, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti,
pridobitev in prenehanje drţavljanstva ipd. Za tuje drţavljane se v matični register
vpisujejo rojstva, sklenitve zakonskih zvez in smrti, če so se navedena dejstva zgodila
na območju Republike Slovenije. O posameznih dejstvih in spremembah osebnega
stanja, vpisanih v matični register, se za različne namene izdajajo potrdila (npr.
potrdilo o samskem stanu). Potrdila se izdajajo na obrazcih v fizični obliki in imajo
dokazno moč javne listine. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila na upravni
enoti (Oddelek za matične zadeve) osebno ali preko portala e-uprava s kvalificiranim
digitalnim potrdilom. Če posameznik zaprosi za potrdilo osebno na upravni enoti
mora priloţiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri
njegovo identiteto, in overjeno pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če
zahteva potrdilo za drugo osebo. Pisne privolitve ne potrebuje, če vloţi vlogo za
mladoletno osebo kot zakoniti zastopnik. V primeru e-vloge za izdajo potrdila pa
mora posameznik po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno
vlogo za izdajo potrdila iz matičnega registra in overjeno skenirano pisno privolitev
osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva potrdilo za drugo osebo. Upravna enota
preveri identiteto posameznika na podlagi uradnih evidenc in veljavnost
elektronskega_podpisa._Upravna_enota_izdano_potrdilo_prosilcu_pošlje_po_pošti
(Drţavni portal e-uprava).
5.3.3 Okolje in prostor
Pristojnost za izdajo dovoljenj za posege v prostor je razdeljena med Ministrstvom za
okolje in prostor ter upravnimi enotami.
Direktorat za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor je pristojen za področje
urejanja prostora na drţavnem, regionalnem in občinskem nivoju, za področje
graditve objektov in za stanovanjsko področje ter za področje nepremičninskega
posredovanja.
Direktorat za okolje pokriva vsebine pravnosistemskih vprašanj okolja, okoljske
politike, politiko preprečevanja onesnaţevanja okolja, biotehnologije, varstva narave,
celovite presoje vplivov na okolje in voda. Opravlja strokovne naloge s področja
pravnosistemskih vprašanj okolja, pripravlja strokovne podlage za izdelavo predpisov
s področja dela direktorata, oblikuje sistemske rešitve ter koordinira naloge s
področja_dela_iz_pristojnosti_ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor).
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Upravna enota pa opravlja vse druge upravne naloge, ki posegajo v okolje in prostor,
in sicer izdajo lokacijskega dovoljenja, gradbenega dovoljenja, vodnogospodarskega
dovoljenja, izvedbo tehničnega pregleda itd.
Investitor mora pred izvedbo posega v prostor za to pridobiti dovoljenje. Katero
dovoljenje za poseg v prostor je treba pridobiti, je odvisno od vrste posega v prostor.
Upravni organ izdaja dovoljenja za posege v prostor v skladu z materialnimi predpisi
s področja urejanja prostora. Pri tem vodi postopek v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku, razen v delih, ki so v posameznih materialnih
predpisih s tega področja postopkovno drugače urejeni.
Upravni postopek se uvede na zahtevo stranke ali ga uvede pristojni organ po uradni
dolţnosti. Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična oseba zasebnega ali
javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek.
Stanovanjske zadeve so naloge, ki jih organu upravne enote nalaga Stanovanjski
zakon. Opravlja se registracija najemnih pogodb, registracija pogodb o upravljanju
večstanovanjskih objektov, izdaja se soglasja najemnikom stanovanja
večstanovanjskega objekta za opravljanje poslovne dejavnosti v stanovanju ter se
vodi registre tistih najemniških stanovanj, katerih najemne pogodbe prispejo v
registracijo.
Gradnja ali rekonstrukcija objektov in naprav, ki lahko vplivajo na spremembo v
naravnem ali v umetno vzpostavljenem vodnem reţimu, se ne sme začeti, dokler ni
izdano vodnogospodarsko soglasje. Pravna podlaga za pridobitev tega soglasja je
Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 2/2004, 41/2004 –
ZVO-1, 57/2008). Vodnogospodarska soglasja izdaja upravna enota po pridobitvi
mnenja Uprave RS za varstvo narave Ministrstva za okolje in prostor.

5.3.3.1 Gradbene zadeve
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja, odstranitev
objekta in sprememba namembnosti se lahko začnejo na podlagi pravnomočnega
gradbenega_dovoljenja.
Organ lahko pridobi izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor
na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko
pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, če je
ta_pravica_ţe_vpisana_v_zemljiško_knjigo_(Drţavni portal e-uprava).
Vlogi_je_treba_priloţiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja s predpisanimi sestavinami_in_druge_listine,_če_tako_določa_zakon.

46

Če_dokazilo_o_pravici_graditi_še_ni_vpisano_v_zemljiško_knjigo,_se_priloţi_tudi:
izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu
omogoča
gradnjo
oziroma
izvajanje
del
na
takšni
nepremičnini;
notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vloţitvi predloga za vpis pogodbe o
pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na
določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma
izvajanje_del:na:takšni:nepremičnini:ali druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje
pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini (Drţavni portal euprava).
Projektna dokumentacija
Na podlagi lokacijske informacije projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne
dokumentacije.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji
gradnje na določenem območju, v skladu s prostorskim planom. Projektna
dokumentacija se izdeluje glede na namen, in sicer v štirih osnovnih oblikah:
za
za
za
za

pridobitev gradbenega dovoljenja,
izvedbo,
prikaz izvedbenih del,
obratovanje in vzdrţevanje.

Praviloma spadajo v projektno dokumentacijo načrti osnovnih tehničnih strok, kot so
arhitekturni, gradbeni, tehnološki, strojni, elektrotehnični … Navedeni načrti
vsebujejo vse potrebne rešitve posamezne stroke za načrtovani objekt. Pri
zahtevnejših, posebej gospodarskih objektih, pa se lahko načrt znotraj posamezne
stroke deli še na posebne strokovne delitve.
Ti načrti podrobneje rešujejo problematiko, ki jo nakazuje projektna naloga ali
zahtevajo_lokacijski_pogoji.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Z njim se definira naloţbeni objekt v prostoru, izpolnjevanje zahtev objekta glede
varnosti, zaščite človekovega okolja in narave ter upoštevanje prostorskih ureditvenih
pogojev.
Glede na namen objekta vsebuje posamezne projektne dokumente ter predpisane
elaborate (poţarni elaborat, elaborat varstva pri delu) in priloge (lokacijska
dokumentacija).
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Sestavni deli projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so:
naslov in registracija projekta,
projektna naloga,
tehnični opis z navedbo uporabljenih predpisov in standardov,
tehnične risbe – tlorisi, karakteristični preseki, vzdolţni in prečni profili,
inštalacije …
pri arhitektonsko-gradbenih projektih še podatki o geomehanskih karakteristikah
terena in načinu temeljenja objekta,
tehnični izračuni – statika, hidravlika, energetika,
stroškovna ocena, z opisom in cenami posameznih del, materiala in opreme z
rekapitulacijo vrednosti objekta,
morebitni posebni tehnični pogoji za gradnjo objekta.
Natančna vsebina projekta je opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije. Sicer pa so lahko obvezna vsebina projekta tudi posamezni
drugi elaborati ali študije, ki so zahtevani po drugih veljavnih zakonih. Ti se ocenijo
posebej, glede na individualne zahteve projekta.
Pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno tudi soglasje
soglasodajalcev. Če se projekt izdeluje na podlagi lokacijskega načrta, potem se
šteje, da je soglasje k projektu dano na dan pridobitve njihovih mnenj glede
lokacijskega načrta. Če se projekt izdeluje na podlagi prostorskega plana, je potrebno
pred začetkom izdelave projekta pridobiti njihova soglasja. Te morajo posredovati v
roku 15 dni po prejemu poziva, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je soglasje
dano.
Projekt za izvedbo
Je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjena z detajli in
predpisano dokumentacijo za izgradnjo objekta.
Projektna dokumentacija za izvedbo ne sme biti v neskladju ali celo v nasprotju z
dokumentacijo_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja.
Projekt prikaza izvedenih del
Je dokumentacija za izvedbo objekta, dopolnjena s spremembami, do katerih je
prišlo med dejansko izvedbo objekta. Opisuje dejansko stanje, po katerem je bil
objekt zgrajen. Vsebina in obseg tega dela projektne dokumentacije sta odvisna od
posameznega_primera.
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Projektna dokumentacija za obratovanje in vzdrţevanje
Ta del dokumentacije sestavljajo obratovalna in vzdrţevalna navodila objekta,
opreme in inštalacij, predpisuje pa tudi način spremljanja obratovanja celotnega
objekta in njegovih delov.
Vsebuje tudi popis potrebnih rezervnih delov.
Ta vrsta projektne dokumentacije je pomembna predvsem za varnostno zahtevnejše
objekte in v nekaterih primerih vsebuje tudi postopke zagona, zaustavitve in
varnostne_zaustavitve_delovanja_objekta_(Gradnja Slonep).
GRADBENO DOVOLJENJE
Gradnja, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja ali odstranitev objekta se lahko
začnejo šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Izjema velja za enostavni objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, če je na voljo pridobljena lokacijska informacija, iz katere izhaja, da je
takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost,
način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu z zakonom in
predpisi.
Niti gradbeno dovoljenje niti lokacijska informacija pa nista potrebna za enostavni
objekt, ki ga izvajalec postavi na objekt javne gospodarske infrastrukture in je
namenjen izvajanju gospodarske javne sluţbe.
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je
nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali
rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne
bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero
predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (Gradnja Slonep).
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Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja se vloţi pri pristojni upravni enoti občine, v
kateri leţi zemljišče.
Vlogi je treba priloţiti:
dokazilo o lastništvu oz. pravici graditi,
ustrezno lokacijsko dokumentacijo,
projekt gradbene dokumentacije (izdela projektantsko podjetje),
potrdilo o plačanem delu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,
potrdilo o plačani odškodnini za spremembo namembnosti zemljišča,
potrdilo o nosilnosti tal,
soglasja, ki se izdajo po predloţitvi dokazil o plačanih prispevkih (vodovodnokanalizacijsko, komunalno in energetsko soglasje, soglasje elektropodjetja,
soglasje_Telekoma,_soglasje_za_javno_razsvetljavo,…).
Izdaja gradbenega dovoljenja
Gradbeno dovoljenje izda pristojna upravna enota, na območju katere leţi
nepremičnina, na kateri se uveljavlja gradbena pravica.
Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa zgolj za njegov del, ki pomeni
tehnično ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati. Moţna je tudi izdaja
gradbenega dovoljenja za izvedbo posameznih del na objektu, če gre za gradnjo
objekta_gospodarske_javne_infrastrukture.
Veljavnost gradbenega dovoljenja
Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:
v primeru zahtevnega objekta – v roku treh let po pravnomočnosti,
v primeru manj zahtevnega objekta – v roku dveh let po pravnomočnosti,
v primeru enostavnega objekta – v roku enega leta po pravnomočnosti.
Organ, ki izda gradbeno dovoljenje, lahko v času njegove veljavnosti, na zahtevo
stranke, podaljša njegovo veljavnost, vendar največ za dve leti. Veljavnost
gradbenega dovoljenja se podaljša z odločbo, izdano v skrajšanem postopku.
(Gradnja Slonep).
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Gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt
Zakon o graditvi objektov omogoča, da na zahtevo investitorja pristojni upravni
organ izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:
da gre za manj zahteven objekt,
objekt ne bo zgrajen na območju, ki ga občina ureja z lokacijskim načrtom,
predmet gradbenega dovoljenja je lahko stanovanjska stavba s pritličjem in
največ tremi nadstropji z mansardo,
da iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja izhaja, da komunalni priključki ne
potekajo po sosednjih zemljiščih,
da je stavba od meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj polovico svoje višine,
če je ta oddaljenost manjša, morajo biti pridobljene notarsko overjene izjave
lastnikov sosednjih zemljišč in objektov, da se strinjajo z nameravano gradnjo
oziroma morajo takšni lastniki izjavo dati na zapisnik pri pristojnem gradbenem
organu,
da nameravana gradnja ne leţi na območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture,
da nameravana gradnja ne leţi na območju, ki je varovano po predpisih o varstvu
kulturne dediščine ali po predpisih o ohranjanju narave.
Pod določenimi pogoji je mogoče v skrajšanem ugotovitvenem postopku pridobiti tudi
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta ali spremembo namembnosti
Gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt preneha veljati dve leti po njegovi
izdaji, če investitor v tem roku ne začne z gradnjo objekta. Če gre za spremembo
namembnosti, je rok veljavnosti takega gradbenega dovoljenja eno leto od izdaje. Na
zahtevo investitorja je moč veljavnost takega gradbenega dovoljenja podaljšati.
(Gradnja Slonep).
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SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
Sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se
tudi ne spreminja zunanji videz objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe
objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na
okolico.
Sprememba rabe
Sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti,
vendar se zaradi nje ne spremeni velikost in zunanji videz objekta ter ne povečujejo
vplivi na okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti v
poslovnem prostoru nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo. Dela,
ki so v zvezi s spremembo rabe, lahko začnemo brez gradbenega dovoljenja, če
investitor pred začetkom del pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je
spremenjena raba skladna z aktualnim prostorskim aktom (Gradnja Slonep).
UPORABNO DOVOLJENJE
Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega
dovoljenja, je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je
odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek
uporabe objekta.
Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve po končanem
tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni moţno izdati, če ni iz dokazil
o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrţevati
v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda
uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja
zemljišča priloţi izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v
skladu s predpisi.
Sestavni del uporabnega dovoljenja so:
vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
podatke o objektu,
izjavo o zanesljivosti objekta,
dokazila o zanesljivosti objekta;
vodilna mapa projekta izvedenih del, ki vsebuje:
podatke o udeleţencih, ki so sodelovali pri gradnji,
povzetek ključnih podatkov iz projekta izvedenih del;
geodetski_načrt_novega_stanja_zemljišča_(Gradnja Slonep).
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5.3.4 Kmetijstvo in gozdarstvo

5.3.4.1 Nakup kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda
Nakup kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda poteka po postopku, ki je določen z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
1. Oseba, ki namerava kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ki je naprodaj,
mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe. Izjavo pošlje priporočeno s povratnico
prodajalcu in upravni enoti ali neposredno vloţi na upravni enoti. Upravna enota po
preteku roka (30 dni) za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in
prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo.
2. Oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloţi vlogo za odobritev
pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leţi nepremičnina oziroma njen
preteţni del. Vlogi je treba priloţiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.
Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije:
med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim
zakonitim dedičem, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo,
med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v lasti dveh
solastnikov,
na_podlagi_pogodbe_o_dosmrtnem_preţivljanju,
na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre za promet z
zaščiteno_kmetijo,
če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt (stavbišče in
funkcionalno_zemljišče),
v okviru kmetijskih prostorskoureditvenih operacij.
Pri nakupu lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po
naslednjem vrstnem redu:
solastnik,
kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj,
zakupnik_zemljišča,_ki_je_naprodaj,
drug_kmet,
kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali
kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti,
sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko
prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno, če
sklenjeno pogodbo odobri upravna enota (Drţavni portal e-uprava).
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5.3.4.2 Status kmeta
Posamezniku sluţi pridobitev statusa kmeta pri nakupu kmetijskih zemljišč, gradnji
objektov, oprostitvi dajatev, uvozu kmetijske mehanizacije, pri odobritvi kreditov …
Organ v ugotovitvenem postopku potrebuje tudi dokazilo o usposobljenosti za
opravljanje kmetijske dejavnosti (dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski
izobrazbi_ali_potrdilo_o_opravljenem_preizkusu_znanja).
Kot dokazilo o usposobljenosti se šteje tudi, če je vloţnik star več kot 30 let in ima od
15. leta dalje najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski
dejavnosti_(Drţavni portal e-uprava).

5.3.4.3 Zaščitene kmetije
Zaščitena kmetija po tem zakonu je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska
gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti
zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma
njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive
kmetijske_površine_(Drţavni portal e-uprava).
5.3.5 Overitve
V skladu z ZUP se lahko za potrebe upravnih postopkov pri katerikoli upravni enoti v
Republiki Sloveniji opravi overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije. Takšna
overitev je enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije,
vendar zgolj v upravnih postopkih.
Z overitvijo lastnoročnega podpisa se potrdi njegova pristnost, z overitvijo prepisa ali
kopije pa istovetnost prepisa ali kopije z izvirno listino. V nobenem primeru se s
tovrstnimi overitvami ne potrjuje resničnosti podatkov v listini.
Predlagatelj overitve lastnoročnega podpisa mora listino podpisati pred uradno osebo
oziroma priznati podpis na listini kot svoj. Uradna oseba po ugotovitvi pristnosti
podpisa s potrdilom na listini overi podpis in to vpiše v evidenco overitev.
Uradna oseba skrbno preveri prepis ali kopijo dokumenta z izvirno listino. Če se
prepis ali kopija v celoti ujema z izvirnikom, s potrdilom overi prepis oziroma kopijo in
overitev_vpiše_v_evidenco_overitev_(Drţavni portal e-uprava).
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6 DRŢAVNI PORTAL E-UPRAVA
E-uprava oziroma elektronska javna uprava je oblika izvajanja poslovnih procesov v
organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom (drţavljani, poslovni subjekti,
zaposleni v javni upravi). Njen namen je dosegati večjo razpoloţljivost, preglednost
in kakovost storitev za uporabnike ter boljšo notranjo učinkovitost dela. E-uprava
zajema zagotavljanje udeleţbe različne javnosti in institucij pri obravnavanju drţavno
pomembnih tem ter delovanju drţavne in javne uprave. Pri tem so uporabljene
različne metode za avtomatizacijo opravil, zlasti pri zunanji komunikaciji (zahtevanje
storitev, distribucija izdelkov, e-demokracija), pa tudi notranji (povezovanje evidenc,
samodejna obdelava) (Dečman, 2008, str. 2).
V izrazu e-uprava je zajeto tudi stalno prilagajanje organizacijskih, pravnih in
tehničnih okvirov za čim učinkovitejše izvajanje tovrstnih poslovnih procesov.
Z uvajanjem e-uprave v vseh segmentih javne uprave bodo doseţeni pomembni
dolgoročni sinergijski učinki v zvezi s preglednostjo, racionalizacijo in fleksibilnostjo
poslovanja.
Upravni organi ponujajo informacije o svojih storitvah v različnih oblikah in različno
strukturirane. Najcelovitejša ponudba informacij je dostopna na storitvenem portalu
upravnih enot (http://upravneenote.gov.si/upravneenote) oziroma v vodniku
upravnih storitev, ki je sestavni del tega portala. Vodnik vsebuje o informacije o
pribliţno 150 upravnih storitvah oziroma postopkih. Informacije so strukturirane po
področjih (dokumenti, registracija vozil, gradnja, rojstvo itd.), znotraj teh pa po
sistemu opisov ţivljenjskih poloţajev (kako opravim šoferski izpit, rada/-a bi
spremenil/-a ime …). Pod posameznimi opisi je še raven podrobnejših opisov, kjer
uporabnik najde konkretno upravno storitev (upravni akt, upravni postopek). Na
podlagi pozitivnih odzivov na portal upravnih enot je bil takšen način nudenja
informacij s spremembo Uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s
strankami (Ur. l. RS, št. 22/2001, 81/2003, 20/2005), predpisan kot obvezni standard
(Virant, 2003, str. 74–75).
Splošne informacije o upravnih storitvah mora vsak organ zagotavljati s svojimi
usluţbenci v obliki pisnih informacij, ki so strankam dostopne v vloţišču, sprejemnem
prostoru in na drugih ustreznih mestih ter na svetovnem spletu (Virant, 2003, str.
75).
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CILJNE USMERITVE
Aprila 2006 je Vlada RS sprejela Strategijo e-uprave za obdobje od leta 2006 do leta
2010, s katero je določila glavne strateške smernice na področju elektronske uprave.
Strategija pomeni okvir in cilje za nadaljnje uresničevanje novih in ţe zastavljenih
dejavnosti e-uprave, s poudarkom na zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji
poslovanja uprave ter sodobnih elektronskih storitvah, ki bodo omogočile večjo
kakovost ţivljenja, prijaznejšo podobo uprave in s tem večje zadovoljstvo
uporabnikov_v_stiku_z_upravo..
Reforma slovenske javne uprave, sistemsko vodena od leta 1996, je namreč
usmerjena v nadgradnjo obstoječega sistema. Bistvo reformnih procesov je v
izboljšanju delovanja slovenske javne uprave v smislu večje strokovnosti, politične
nevtralnosti, transparentnosti, učinkovitosti in usmerjenosti k uporabnikom javnih
storitev. Iniciator, usmerjevalec razvoja uprave in s tem tudi e-uprave, je Ministrstvo
za javno upravo. V okviru Strategije je Ministrstvo za javno upravo za obdobje od
leta 2006 do leta 2010 sprejelo tudi Akcijski načrt kot orodje za stalni nadzor
izvajanja strategije in spremljanja uresničevanja e-uprave v Sloveniji.
Ena od najpomembnejših strateških usmeritev e-uprave do leta 2010 je predvsem
razvoj e-uprave, ki bo sledil dejanskim potrebam uporabnikov. Bistveni mehanizem
pribliţevanja uprave uporabnikom bo stalno ugotavljanje njihovih potreb in
zadovoljstva.
Razvoj e-uprave bo potekal v smeri zdruţevanja informacij ter povezovanja
(odpiranja, laţjega dostopa) informacijskih virov v upravi in e-storitev v eno osrednjo
informacijsko storitveno točko – skupni portal e-uprave. Enotna točka bo odpirala
poti do vseh ţivljenjskih situacij uporabnikov in do celotne ponudbe uprave.
Drţavljani bodo za dostop do nje lahko izrabili prednosti varnostnih mehanizmov in
elektronske identitete, s katerimi bodo laţje uporabljali ţelene vsebine in storitve.
Izrednega pomena pa je tudi enotna vstopna točka za pomoč (telefonska številka, epošta), ki bo uporabnikom zagotavljala hitro in kakovostno pomoč.
Predstavitev informacij in e-storitev na skupni vstopni točki za uporabnike bo jasna in
logična. Sledenje tej usmeritvi jim bo zagotavljalo, da bodo svoj čas kakovostno
porabili za namene, zaradi katerih so obiskali portal e-uprave. Enostavnost bo
zagotovljena tudi na ravni pridobivanja podatkov, pri čemer se bodo vsi podatki, ki so
nujni za začetek nekega postopka (npr. ob izpolnitvi elektronske vloge oziroma
obrazca), ob informacijski podpori samodejno pridobili iz obstoječih virov v upravi
(npr. podatki iz Centralnega registra prebivalcev, Registra davčnih zavezancev,
dohodnine).
Javna uprava bo delovala kot usklajen mehanizem na drţavni in na lokalni ravni.
Slednje bo uporabnikom zagotavljalo, da bodo svoje pravice uveljavljali enako
kakovostno, hitro in po enakih medijih ne glede na to, ali sodi reševanje njihove
storitve v pristojnost vlade ali občine. Vlada bo s svojimi dejavnostmi spodbujala
priprave rešitve, ki bodo vsesplošno uporabljive tudi na lokalni ravni.
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Informacije, pridobljene na osrednjem portalu e-uprave, bodo kakovostne in
preverjene. Ravno tako bo zagotovljena kakovost izvedenih e-storitev s pravimi in
jasnimi rezultati, enotnimi obvestili in zagotovljenim vročanjem. E-uprava bo z
nadaljnjo uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij omogočala
pregledno izvajanje postopkov in sledljivost le-tem. V vsakem trenutku bo omogočen
vpogled v stanje zadev uporabnika, v pretekle zadeve v arhivu_in_osebna_obvestila.
Čedalje bolj izpostavljena tema varnosti in njeno zagotavljanje, kjer je to potrebno,
bo v e-upravi postala vsakdanja praksa. Za varnost osebnih in drugih podatkov,
določenih z zakonodajo, ter elektronskih transakcij bo poskrbljeno na različnih ravneh
(storitve, infrastruktura, protokoli …). Dosledno izvajanje varnostnih politik bo pri
uporabnikih_povečevalo_zaupanje_v_e-upravo.
Bistvena prednost e-uprave bo njeno delovanje 24 ur na dan in vse dni v letu.
Uporabniki bodo sami izbirali čas srečanja z e-upravo in tako še kakovostneje
razporejali svoj dragoceni čas. Do e-storitev in informacij bodo dostopali iz številnih
najsodobnejših naprav in komunikacijskih kanalov (več-kanalni dostop), pa tudi tistih,
ki_so_ţe_uveljavljene_in_preizkušene.
Hitrost izvajanja storitev in hitrost pridobivanja informacij sta vse pomembnejši za
uporabnike. E-uprava bo z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih
tehnologij in organizacijskih rešitev zagotavljala to hitrost. Z večanjem učinkovitosti
delovanja celotne uprave bodo e-storitve in informacije za uporabnike cenejše od
storitev po klasičnih komunikacijskih kanalih (okenca, telefon) oziroma bo za isto
ceno zagotovljena večja kakovost in hitrejši odziv.
E-uprava se bo glede na ţelje uporabnikov prilagodila njegovim osebnim potrebam,
ţivljenjskemu slogu in ţivljenjskim dogodkom. Zagotavljala bo osebno prilagojene
informacije in e-storitve, omogočeno bo osebno obveščanje o pomembnih zadevah
za_posameznika.
Znanje in usposobljenost za uporabo e-uprave je pomemben korak k uspešnejšemu
in učinkovitejšemu sistemu le-te. Postaviti bo treba obseţne temelje znanja in dobre
prakse v pomoč vsakdanjemu delu zaposlenih v upravi in učinkovito načrtovati
nadaljnji razvoj e-uprave. Za povečanje znanja in usposobljenosti bodo uporabnikom
na voljo različno usposabljanje, tečaji in konference po internetu in v klasičnih
oblikah.
Upoštevanje drţavljanov, nevladnih organizacij in drugih institucij, njihovih potreb in
volje ter vključevanje vseh uporabnikov v e-upravo (npr. ljudje s posebnimi
potrebami, starejši, neodvisno od socialnega stanja) sta bistveni usmeritvi e-uprave.
Ta naj bo enotno stičišče za demokratično, razmišljevalno in vzajemno izmenjavo emnenj in predlogov z aplikacijami e-posvetovanj, tematskih diskusijskih spletnih
strani, e-forumov, e-glasovanja, e-klepetalnic in e-peticij, v prihodnje pa naj
omogoča_izvajanje_e-referendumov_in_e-volitev (Ministrstvo za javno upravo).
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UPRAVNE STORITVE
Drţavni portal e-uprava podpira 16 ţivljenjskih dogodkov za drţavljane in pet
ţivljenjskih dogodkov za poslovne subjekte ter še devet večjih informacijskih in
storitvenih portalov.
Upravne enote kot del sistema drţavne uprave opravljajo za drţavljane in
gospodarske subjekte številne pomembne in pogoste upravne storitve. Delujoče
elektronske storitve s spletnimi vpogledi za drţavljane so zemljiška knjiga, vpogled v
lastne osebne podatke na podlagi osebnega digitalnega potrdila, zemljiški kataster,
kataster stavb, RPE, sodni register, informacijski servis podatkov, informacije javnega
značaja,_Klasje,_interaktivni_atlas,_register_predpisov.
V obdobju do leta 2006 se je izvedla informatizacija matičnih knjig – matični register,
prenovljen pa je bil tudi register stalnega prebivalstva. Oba doseţka sta dobra
osnova za nadaljnje storitve.
Med elektronske storitve za drţavljane sodi poleg e-davkov za fizične osebe tudi 36
e-storitev, ki se opravljajo po centralnem informacijskem sistemu za sprejem vlog,
vročanje in obveščanje.
Za poslovne subjekte so omogočeni vpogledi kot so zemljiška knjiga, zemljiški
kataster, kataster stavb, RPE, evidenca trga nepremičnin, sodni register, e-carina,
interaktivni atlas, register predpisov, e-davki za poslovne subjekte, e-letna poročila
AJPES, e-zaposlitve za poslovne subjekte, elektronske storitve za notarje ter 13 evlog, ki se opravljajo po centralnem informacijskem sistemu za njihov sprejem,
vročanje in obveščanje. Posebno odmeven je projekt e-VEM, ki je s svojimi storitvami
v sredini leta 2005 omogočil registracijo samostojnega podjetnika posameznika na
enem mestu. Prvim rezultatom so sledile nekatere izpopolnitve e-VEM, dodatne pa so
predvidene_tudi_za_prihodnje_obdobje.
Izvedeni so bili številni projekti za vzpostavitev povezav med drţavnimi organi,
drugimi institucijami in njihovimi evidencami ter rešitvami, na primer: povezava med
informacijsko rešitvijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Centrom
Vlade Republike Slovenije za informatiko in Centralnim registrom prebivalstva,
povezava med evidencami Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, Centrom
Vlade RS za informatiko in Centralnim registrom prebivalstva, povezava zemljiškega
katastra s Centralnim registrom prebivalstva; povezava CRP in Agencije za
javnopravne evidence in storitve ter Statističnega urada RS in Ministrstva za finance
in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Registrom prostorskih enot
(Ministrstvo za javno upravo).
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Na Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Beţigrad, sta sodobna informacijska tehnologija
in elektronsko poslovanje priloţnost za skrajšanje rokov reševanja upravnih zadev in
s tem povečanja zadovoljstva uporabnikov. V Izpostavi Beţigrad imajo izobraţene
ljudi, ki z veseljem uporabljajo omenjene tehnologije.
Vsi zaposleni v Izpostavi Beţigrad imajo osebne računalnike, ki so povezani v mreţni
sistem. Ţe nekaj let skrbijo za to, da bi čimbolj posodobili strojno opremo, saj lahko
le na ta način zagotovijo čimkakovostnejše delo. Zaposleni imajo opravljene tečaje iz
osnovnih znanj ustreznih računalniških programov.
Kljub ţe pridobljenim raznovrstnim znanjem se v Izpostavi Beţigrad trudijo za
pridobivanje novih znanj in se udeleţujejo strokovnih usposabljanj.
POTEK STORITEV
Portal E-storitve, elektronske storitve javne uprave, je portal, ki na enem mestu
ponuja obrazce ali prave elektronske vloge, ki jih organi javne uprave, kasneje
javnega sektorja, ponujajo uporabnikom portala E-uprava. Preko portala E-storitve
lahko uporabnik vlogo izpolni ali natisne, elektronsko plača takso, kjer je ta potrebna,
in vlogo, če posamezna storitev to dopušča, elektronsko odda na ustreznega
naslovnika.
Vsi obrazci so uvrščeni v ustrezne storitve na portalu ţivljenjskih dogodkov. Tako
lahko vsak uporabnik najde obrazce neposredno preko portala ali preko ţivljenjskih
dogodkov. Uporabnik lahko po portalu išče vloge po njegovih lastnostih, torej po
nazivu, po jeziku, glede na umeščenost v ţivljenjske dogodke, kdo je vlogo objavil na
portalu itd.
Če uporabnik izbere vlogo, ki jo je treba plačati, lahko plačilo opravi po elektronski
poti. Katero plačilo je ponujeno uporabniku, je odvisno od vključenosti prejemnika
nakazila v sistem e-plačila, ki omogoča elektronsko plačevanje.
Uporabniki, ki oddajajo vloge preko portala in jih tako pošljejo ciljnim ustanovam,
lahko izberejo, da prejmejo vročene dokumente na elektronski način. V tem primeru
mora imeti uporabnik odprt varni poštni predal, kamor mu organ lahko vroči
dokument (Drţavni portal e-uprava).
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7 UGOTAVLJANJE
BEŢIGRAD

ZADOVOLJSTVA

STRANK

V

IZPOSTAVI

Upravne enote posvečajo veliko pozornosti odnosu do strank ter načinom za
doseganje oziroma zagotavljanje njihovega zadovoljstva. Take organizacije se ves
čas sprašujejo: kakšna so pričakovanja strank, kako usposobiti zaposlene, kako jih
nagraditi in motivirati, kakšne nadzorne in merilne sisteme uporabljati in kako
obravnavati pritoţbe strank.
Upravne enote se trudijo posvečati kakovosti svojih storitev z ukrepi, ki kakovost
vzpostavljajo in jo stalno povečujejo. Vsaka organizacija z visoko kakovostjo storitev
ima v očeh strank podobo, ki je enkratna in drugačna od drugih.
Pri zagotavljanju storitve na upravnih enotah ni pomembna samo vsebina storitve,
temveč tudi način izvedbe. Kakovost je rezultat zasnove in izvedbe, in če hočejo biti
upravne enote uspešne, morajo biti uspešne na obeh področjih. To sta tudi dva
pogleda na kakovost v upravi, saj je kakovost upravnega akta odvisna od kvalitete
predpisa in tudi od načina njegovega izvajanja. Organizacija mora svoje storitve
prilagoditi oziroma uglasiti s pričakovanji strank. O tem, kakšna bo storitev, ima
stranka na začetku določeno predstavo in določena pričakovanja (informacije,
pripovedovanje, podzavest ...). Pri naslednjih stikih pa je pričakovanje ţe odvisno od
predhodnih izkušenj. Stranka dobi zelo slab vtis, če v vloţišču naleti na prijaznega
referenta, v pisarni pa na zelo odrezavo usluţbenko. Poleg tega pa jo še pošiljamo od
vrat do vrat, kjer ji vsakič nekdo pove, da ni pristojen za reševanje njenega
problema. Zato je treba zagotoviti enake standarde za kakovost storitev med vsemi
zaposlenimi (Kadrovska sluţba UE Ljubljana, 2008, str. 2).
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OCENA ZADOVOLJSTVA STRANK S PONUJENIMI STORITVAMI NA UPRAVNI
ENOTI LJUBLJANA, IZPOSTAVA BEŢIGRAD
Namen raziskave v Izpostavi Beţigrad ni ugotavljati zgolj oceno oziroma stopnjo
zaznavanja zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na Upravnih enotah.
Raziskava je hkrati sestavni del splošnega modela kakovosti storitev. Pri merjenju
kakovosti storitev v konkretnem projektu izhajamo iz modela merjenja in
izboljševanja kakovosti storitev.
Na vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami je na
Izpostavi Beţigrad odgovorilo skupaj 63 strank obeh oddelkov, in sicer v Oddelku za
okolje in prostor ter premoţenjsko pravne zadeve in v Oddelku za gospodarstvo,
kmetijstvo in občo upravo. Anketirani so odgovarjali na skupaj 6 vprašanj, pri katerih
je bila zagotovljena visoka stopnja anonimnosti in visoka verodostojnost odgovorov.
Graf 3: Kakšna so bila vaša pričakovanja glede na sestavine kakovosti,
preden ste prišli na ta oddelek, in kakšni so bili vaši vtisi, ko ste zapustili ta
oddelek?
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 5)
Anketirani so mnenja, da je znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve, zanje zelo
pomembno. Po vseh teh ključnih pomenih je pomembna dostopnost in razumljivost
potrebnih informacij in reševanje zadev na enem mestu. Rezultati pričakovanj s
strani strank so manjši od dejanskega stanja na koncu opravljenih storitev.
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Graf 4: Kakšna so bila vaša pričakovanja glede na sestavine kakovosti,
preden ste prišli na ta oddelek, in kakšni so bili vaši vtisi, ko ste zapustili ta
oddelek?
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

PRIČAKOVANJA

1,5

DEJANSKO STANJE

1
0,5
0
Zaposleni
vzbujajo
zaupanje pri
strankah

Izvajanje
storitev v
skladu z
obljubami

Pravočasnost
izvajanja
storitev

Zaposleni se
individualno
zavzamejo za
stranko

Pripravljenost
pomagati
uporabniku

Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 5)
Anketirani so pred prihodom v oddelek pričakovali veliko mero pripravljenosti
zaposlenih pomagati uporabniku. Menijo pa tudi, da pričakujejo od zaposlenih
pravočasnost izvajanja storitev. Na koncu se je izkazalo, da so vse naštete
karakteristike ocenjene z še višjo oceno.
Graf 5: Kako dolgo ste čakali pred pisarno (v času uradnih ur)?
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 14)
Anketiranih skoraj 26 % strank je odgovorilo, da so pred pisarno v Izpostavi čakali do
5 minut, skoraj 10 % pa jih je čakalo od 6 do 10 minut, skoraj 5 % skupaj povprečno
od 11 do 15 minut. Kar 60 % anketiranih pa je izjavilo, da so bili takoj na vrsti.
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Graf 6: Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja?
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 16)
Skoraj 32 % strank je menilo, da je bil vzrok čakanja vrsta ljudi pred pisarno, kar
zajema največji del izbranih odgovor, zelo majhen deleţ strank pa je odgovorilo, da
so zaradi razgovora zaposlenih s sodelavci oziroma po telefonu čakali na reševanje
svojih zadev, oziroma vzrok čakanja naj bi bil, da zaposlenega ni bilo v pisarni. Kar
60,32 % strank ni podalo nobenega odgovora pri tem vprašanju.
Graf 7: Kje ste dobili informacije o tem, kaj potrebujete v zvezi z
reševanjem vaše zadeve?
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 18)
Anketirani so večinoma odgovorili, da so dobili informacije v sprejemni pisarni v zvezi
z reševanjem njihovih zadev, za par odstotkov manj jih je odgovorilo, da so ţelene
informacije dobili pri samem referentu, ki rešuje določene zadeve. Na tretjem mestu
po lestvici najpogostejših odgovorov sledi informacija, ki so jo dobile stranke na
internetu.
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Graf 8: Kakšna so bila vaša pričakovanja o tem, kakšen naj bi bil
usluţbenec, preden ste prišli na ta oddelek, in kakšen je bil usluţbenec, ki
je reševal vaš primer?
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana (2008, str. 19)
Anketirani ocenjujejo, da morajo biti zaposleni na delovnem mestu zelo urejeni,
strokovni, korektni in prijazni. Malo manj pa jih ocenjuje, da morajo biti pozorni do
strank. Na koncu obiska pa se je izkazalo, da so na zaposleni pridobili rezultate višje
od pričakovanj oziroma ocen strank pri samem prihodu.
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8 ZAKLJUČEK
Drţavna uprava v sodobni druţbi očitno postaja tisti dejavnik, ki tako ali drugače
odločilno posega in vpliva praktično na vsa druţbena dogajanja in na ţivljenje in
poloţaj človeka kot posameznika. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako doseči, da
bosta njen poloţaj in delovanje učinkovito in kakovostno sredstvo za vsestranski
razvoj druţbe in njenih posameznikov in ne sredstvo za omejevanje svobode in
iniciativnosti ljudi.
Politika kakovosti so temeljne usmeritve, cilji in vrednote glede kakovosti, ki veljajo v
organizaciji. Kot taka je zelo pomemben element poslovanja tudi v upravi. Zavedajoč
se navedenega je Vlada RS oktobra 1996 sprejela posebni krovni dokument o Politiki
kakovosti v drţavni upravi, ki preteţno temelji na pribliţevanju in izpolnjevanju
zahtev evropskih standardov in posebej standarda ISO 9001.
Politika kakovosti vključuje med drugimi tudi temeljna načela po Zakonu o drţavni
upravi: zakonitost, samostojnost, politična nevtralnost, nepristranskost, odgovornost,
odprtost. Dodan je še element etičnosti. Upoštevanje teh vrednot pomeni, da
slovenska uprava kot ključni akter druţbenega razvoja skrbi za varno ter kakovostno
ţivljenje v Republiki Sloveniji.
Poseben poudarek Uredbe o upravnem poslovanju je namenjen kakovostnejšemu
poslovanju s strankami, ki obsega zagotavljanje informacij o upravnih in drugih
javnih storitvah. Drugi cilj uredbe je podpora elektronskemu poslovanju v upravnih
postopkih in upravnemu poslovanju nasploh. Izvajanje elektronskega poslovanja je
neizogibno, ne samo v drţavni, temveč v celotni javni upravi, saj pomeni podporo
projektu reforme javne uprave v vseh vejah oblasti in na prioritetnih področjih, kot
so javne finance, upravne notranje zadeve na področju storitev drţavljanom,
ustvarjanje politike in koordinacije dela Vlade RS. Z elektronskim poslovanjem se
olajšuje komuniciranje strank z drţavno upravo. Tako jim je omogočeno pridobivanje
raznih potrdil prek elektronske pošte. Vse to napeljuje na to, da se kakovost dela v
drţavni upravi čedalje bolj dviguje.
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Beţigrad, zagotavlja splošne informacije o
upravnih storitvah preko svetovalca za pomoč strankam, v obliki zloţenk, strankam
so na voljo vsi ustrezni obrazci vlog za upravne postopke. Poleg tega je javnost o
novostih in aktualnih dogodkih obveščena preko lokalnega časopisa in radia. V
uradnih prostorih upravne enote so zagotovljena plačilna mesta za plačilo upravnih
taks, objavljeni so seznami uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje, objavljen je
naslov upravne inšpekcije, nameščene so usmerjevalne table ter knjige pohval in
pripomb. Imajo tudi osebni računalnik z dostopom do spletnih strani in uradnega
lista, ki ga stranke pogosto uporabljajo. Manj stranke uporabljajo knjigo pohval in
pripomb, ker svoje mnenje izrazijo pri anketah o ugotavljanju zadovoljstva strank.
Tako sprejemne kot tudi druge prostore imajo upravne enote ustrezno označene in
urejene. Če le prostorske moţnosti to omogočajo, zagotavljajo individualno
obravnavo strank. Upravne enote se namreč na vseh področjih dela, tudi pri delu s
strankami, srečujejo s prostorskimi problemi.
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Kakovost dela je v Izpostavi Beţigrad področje, ki mu pri vsakdanjem delu izkazujejo
posebno pozornost. Na celotnem področju poslovanja upravne enote pa se odraţa v
odnosu zaposlenih do strank v upravnih postopkih.
Izpostava Beţigrad ugotavlja, da sistem kakovosti prinaša pozitivne učinke predvsem
na urejenost poslovanja ter zadovoljstvo strank in zaposlenih. Poleg tega spodbuja k
nenehnemu razmišljanju o novih izboljšavah ter k spremljanju doseţenih ciljev in v
primeru odstopanja k takojšnjemu ukrepanju.
Dejansko največji problem pri poslovanju s strankami pa so izpadi računalniških
programov, ki delajo zelo počasi ali pa sploh ne. V takih primerih je s strani strank
izraţeno največje nezadovoljstvo, ţal pa zaposleni na to nimajo vpliva.
Na Izpostavah so stranke še kar dobro informirane, recimo glede tega, katere vrste
listin lahko overijo na upravnih enotah oziroma kakšno overitev upravne enote
izvajajo.
Pri vsem tem je treba omeniti, da se zaposleni, ki izvajajo postopke upravnih
overitev, nenehno izobraţujejo, sledijo spremembam zakonodaje, se seznanjajo z
moţnostjo pravnih posledic pri zlorabah, hkrati pa strankam omogočajo kakovostno
in učinkovito storitev.
V zadnjem času se je pokazalo, da se je čas reševanja zadev v Izpostavi Beţigrad
skrajšal. Na to so vsekakor vplivali dejavniki, kot so boljša organiziranost dela,
kvalitetnejša kadrovska struktura in boljša tehnična opremljenost. Vsekakor bo treba
storiti še veliko, da se bo kakovost dela toliko izboljšala, da bodo tudi stranke
zadovoljnejše s storitvami. Upamo lahko le, da se bo tudi odnos zaposlenih do
stranke spremenil na bolje in to ne le zato, ker bodo drţavljani ocenjevali zaposlene,
ampak se bodo zaposleni zavedali, da so tu zaradi drţavljanov in ne obratno.
Z anketiranjem strank v Izpostavi Beţigrad je bil storjen pomemben korak v
prizadevanju za povečanje kakovosti storitev v drţavni upravi. Čeprav so upravne
enote le majhen del drţavne uprave, pa opravljajo pomembno nalogo v
neposrednem stiku z uporabniki storitev – drţavljani. Kakovost storitev v upravnih
enotah je s tega vidika zelo pomembna, saj so storitve v upravnih enotah ogledalo
celotne drţavne uprave.
Iz podatkov opravljenih anket je razvidno, da imajo stranke, ki obiskujejo Izpostavo,
ki se nahaja za Beţigradom, dobro mnenje, pokazalo se je, da so stranke označile
karakteristike anketnega vprašalnika po opravljeni storitvi z večjo oceno, kot so bile
pričakovale rezultate pri samem prihodu do zaposlenega.
Opazila sem, da so stranke pričakovale visoko zagotavljanje prostorskih pogojev v
izpostavi, pri čemer je nujno poudariti, da je treba posvetiti posebno skrb temu
področju, saj se upravne overitve izvajajo na vloţišču upravne enote, kjer stranke
oddajajo in vlagajo druge vloge in izvajajo plačila za enostavne upravne postopke, ki
se nato realizirajo na drugih oddelkih.
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Stranke so v anketi izjavile, da so večinoma bile takoj na vrsti pri opravljanju
upravnih storitev, zelo malo pa jih je izjavilo, da niso bili takoj na vrsti ter da so
čakali po več minut. Takšen odgovor je bilo pričakovati, saj stranka v vrsti čaka, da
drugi pred njo oddajo svojo vlogo in šele nato lahko začne svoj postopek upravne
overitve oziroma druge stranke čakajo, da se postopek upravne overitve zaključi, da
lahko oddajo svojo vlogo.
V Izpostavi Beţigrad predvidevajo, da bo kadrovska sluţba tudi v letu 2009 redno
organizirala ustrezna usposabljanja za pridobitev novih znanj, kakor tudi za osveţitev
ţe osvojenih znanj na osnovi ţe izkazanih potreb Izpostave Beţigrad, saj je vizija
Izpostave Beţigrad, da postane kakovostna, sodobna, visoko izobraţena in
motivirana organizacija, ki bo predvsem servis drţavljanov in podjetij.
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V P R A Š A L N I K

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

slabše

višja

PRIČAKOVANJA

boljše

DEJANSKO
STANJE
1 2 3 4 5

Sestavine kakovosti

1

2

3

4

5

urejenost prostorov, opreme in okolja

1

2

3

4

5

dostopnost in razumljivost potrebnih informacij

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ustrezna hitrost reševanja postopkov (zadev)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

izvajanje storitev v skladu z obljubami

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

reševanje zadeve na enem mestu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

znanje zaposlenih, ki izvajajo storitve

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni se individualno zavzamejo za stranko

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe
strank

1

2

3

4

5

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



takoj sem bil(a) na vrsti



do 5 minut



od 6 do 10 minut



od 11 do 15 minut



od 16 do 20 minut



več kot 20 minut

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



vrsta ljudi pred mano



počasnost zaposlenega
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zaposlenega ni bilo v pisarni



drugo (prosimo, navedite):



razgovor zaposlenega s sodelavci ali po telefonu

_________________________________________________________

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



v sprejemni pisarni / na "informacijah"



na internetu



postopek mi je predstavil referent



iz publikacij upravne enote



nisem iskal(a) informacij



drugo (navedite):
_____________________

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

višja

slabše

PRIČAKOVANJA

Lastnosti zaposlenih

boljše

DEJANSKO STANJE

1

2

3

4

5

urejen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

korekten

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pozoren

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

strokoven

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

prijazen

1

2

3

4

5

6. Vaša mnenja in predlogi:
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