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POVZETEK
Drţavna oblast je v Republiki Sloveniji, ki ima parlamentarni sistem, razdeljena na
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. V nalogi sem se osredotočila na izvršilno
vejo oblasti na drţavni ravni, ki jo predstavljata Vlada ter celotna drţavna uprava.
Drţavna uprava zajema ministrstva, upravne enote in organe v sestavi ministrstev.
Skozi svoj razvoj je doţivljala velike spremembe na področju organiziranosti in
pristojnosti. Veliko je k temu pripomogel proces globalizacije, ki ima pomemben vpliv
na strukturo, delovanje drţavne uprave in privatiziranje izvajanja javnih nalog.
Slednje se izvede s koncesijo med javnim in zasebnim sektorjem in pomeni prenos
določenih nalog iz javnega v zasebni sektor. Drţavna uprava mora delovati v skladu z
načelom zakonitosti in pri tem varovati javni interes, poleg tega pa stremeti k
zadovoljstvu svojih strank in dostopnosti storitev. V diplomskem delu sem predstavila
celotno drţavno upravo, podrobneje pa sem obravnavala Upravno enoto Ljubljana.
Ključne besede: drţavna uprava, globalizacija, organizacija, upravni organi,
pristojnost, e-uprava, Upravna enota Ljubljana.
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SUMMARY
State authority in the Republic of Slovenia has parliamentary (decision-making)
system, divided into legislative, executive and jurisdiction arm of government.
Diploma focuses on the executive branch of government at the national level,
represented by the government and the State Administration. A part of State
Administration is Public administration, which includes Ministries, Administrative Units
and Bodies of Ministries. Through its own progress, the State Administration has
undergone major changes, both in terms of organization and field of competence.
Significant contribution to this has a process of globalization which has an important
impact on the structure and functioning of the state administration and also
privatization of carrying out public duties. Right this is performed by the concession
between public and private sector and means a transfer of certain tasks from public
to private sector. Public administration must act in accordance with the principle of
legality and thereby protect the public interest, in addition still aiming at satisfaction
of their customers and clients and access to services. In my graduation work is
presented the entire State Administration and then I concentrate a bit more on
Administrative Unit of Ljubljana.
Key words: State Administration, globalization, organization, Governing bodies, eGovernment, competence, Administrative Unit of Ljubljana.
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1 UVOD
Sodobna javna uprava je v Evropi nastala v 17. in 18. stoletju. V njenem razvoju je
vse do danes opaziti veliko sprememb. Ker se vloga drţave v druţbi povečuje, se
oblikujejo nove organizacijske enote. Javno upravo danes tvorijo nosilci javnih
pooblastil, lokalna samouprava in drţavna uprava kot njen največji del. Ker je
drţavna uprava del izvršilne oblasti, je zadolţena za izvrševanje upravnih nalog,
njeno delovanje pa mora po Zakonu o drţavni upravi (Ur. list 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, 48/2009. ZDU-1)
temeljiti na načelu ustavnosti, zakonitosti in samostojnosti. Pomembno je tudi, da
njeno delovanje poteka v javnem interesu, kar terja kakovostne in dostopne storitve,
enostavne in racionalne postopke ter prijaznost in profesionalnost zaposlenih. Skozi
čas je prihajalo do reform javne uprave in z njimi do uveljavitve e-uprave, ki
zagotavlja laţjo dostopnost upravnih storitev. Slovenski upravni sistem je v celoti
dvotiren, kar pomeni, da sta drţavna uprava in lokalna samouprava ločeni, vendar
naj bi se to v prihodnosti spremenilo, saj naj bi z uvedbo pokrajin dobili enotiren
drţavni upravni sistem. Drţavna uprava svoje naloge opravlja preko drţavnih
organov, izmed katerih bodo v diplomski nalogi obravnavani organi drţavne uprave.
Struktura diplomskega dela je po poglavjih naslednja. Najprej sem za laţje
razumevanje diplomskega dela razloţila osnovne pojme, ki so povezani z
obravnavano temo. V tretjem poglavju sem se posvetila temeljnim področjem
drţavne uprave, kjer sem se najprej osredotočila na 2. člen Zakona o drţavni upravi
in nato na vse nadaljnje člene, s katerimi so določena načela, po katerih mora
drţavna uprava delovati. Ta načela se med seboj razlikujejo in jih tako obravnavam v
dveh skupinah; kot klasična načela in kot načela sodobne uprave. V tem poglavju
sem nato predstavila še predpise uprave, ki so del oblastne oblike delovanja drţavne
uprave, med katere sodijo interpretativni predpisi in predpisi po posebnem
pooblastilu. Na delovanje drţavne uprave ima pomemben vpliv proces globalizacije,
ki predstavlja izziv za drţavo in pušča različne posledice. V praksi se je ta proces
najbolj odrazil skozi reformo javne uprave, pri čemer gre za uvajanje novosti na
področju delovanja javne uprave. Vse pogosteje organi javnega sektorja uporabljajo
prenos nalog na zasebni sektor, pri čemer je pomemben proces privatizacije.
Pristojnosti drţavne uprave sem podrobneje določila v četrtem poglavju, ki obsega
tudi funkcije drţavne uprave, te pa sem razdelila v dve skupini. Drţavna uprava
sodeluje pri oblikovanju politik in pri izvrševanju predpisov. Za delovanje drţavne
uprave je pomemben upravni postopek, saj se v njem s konkretnimi in posamičnimi
akti odloča o pravicah ali obveznostih strank. Poleg izdajanja konkretnih aktov so
organizacije drţavne uprave pristojne za opravljanje določenih nalog, ki so se skozi
razvoj spreminjale skupaj z drţavno upravo. Sedaj je celotna dejavnost drţavne
uprave storitvena, deli se na upravno in neposredno gospodarsko dejavnost.
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Organe drţavne uprave, ki opravljajo upravne in neposredno gospodarske dejavnosti,
sem obravnavala v petem poglavju, kjer sem najprej določila principe, po katerih se
lahko organizirajo. V nadaljevanju sem opisala notranjo organiziranost, ki sem jo pri
vsakem organu podrobneje opisala, in kaj z njo razumemo.
Šesto poglavje vsebuje podrobnejši opis Upravne enote Ljubljana. Obravnavala sem
njeno organiziranost, teritorialno in notranjo, hkrati pa tudi njene izpostave, ki so
organizirane na območju nekdanjih ljubljanskih občin. Za delovanje upravne enote so
pomembne njene pristojnosti, ki se določijo na podlagi zakonov in podzakonskih
predpisov. Za razvoj Upravne enote Ljubljana je pomemben proces modernizacije, pri
čemer se na podlagi modela za ocenitev poslovne odličnosti sprejemajo odločitve o
izboljšanju delovanja upravne enote.
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2 OSNOVNI POJMI
2.1 DRŢAVA
Drţava je najširša javnopravna skupnost, kjer poteka proces javnega upravljanja.
Brez drţave ne bi poznali pojma javna uprava niti javno upravljanje, saj je drţava
osnova za oboje in jo prav tako kot javno upravo razumemo v dveh pomenih. Gre za
pojmovanje drţave kot organizacije ljudi na določenem območju, povezanih s
politično oblastjo ali pa samo kot pojmovanje organizacije, ki to politično oblast na
določenem območju izvaja (Virant v: Vlaj, 2006, str. 56). Drţava je pri svojem
delovanju suverena, kar pomeni, da nobena druga organizacija ne more vplivati na
njeno delovanje ali ji prevzeti oblasti, saj je ta oblast na območju drţave izključna in
se v Republiki Sloveniji deli na zakonodajno, sodno in izvršilno. S sklepanjem
mednarodnih sporazumov si drţave svojo suverenost nekoliko omejujejo, saj s tem
pridobivajo določene obveznosti, ki jih morajo v nadaljnje spoštovati pri izvajanju
svoje oblasti (Virant v: Vlaj, 2006, str. 56).
2.2 JAVNO UPRAVLJANJE
Proces javnega upravljanja poteka v okviru celotne drţave na področju javne in
zasebne sfere (Virant, 2009, str. 23). Zajema odločanje o javnih interesih druţbene
skupnosti, ki je organizirana v drţavi, in uveljavljanju teh interesov. Proces
upravljanja je v organizacijah strukturiran vertikalno. Deli se na odločanje o ciljih ter
o sredstvih za doseganje ciljev, kar pomeni, da se v organizaciji najprej določajo
njeni cilji oz. potrebe, tem odločitvam pa sledijo odločitve, ki vodijo k doseganju teh
ciljev. V sklopu pojma javno upravljanje lahko govorimo o institucionalni in
instrumentalni ravni upravnega procesa, ki sta medsebojno povezani in odvisni.
Odločitve, sprejete na instrumentalni ravni, pomenijo izvedbo ciljev, ki so določeni na
institucionalni ravni (Virant v: Vlaj, 2006, str. 51). Pri postavitvi ciljev je potrebno
paziti na tri vrste informacij, ki pomembno vplivajo na končni cilj. Gre za informacije
o dejanskem stanju ter informacije o moţnih načinih za dosego določenega cilja,
pomembno vlogo pa imajo tudi interesi uporabnikov. Odločitve na institucionalni
ravni so vrednostne in interesne, odločitve na instrumentalni ravni pa so strokovne in
temeljijo na dejanskih ter metodoloških trditvah. Eden izmed bistvenih ciljev procesa
javnega upravljanja je varstvo javnega interesa, kar je zagotovljeno ţe v ustavi,
zakonih, proračunu in nacionalnih programih.
2.3 JAVNA UPRAVA
Javna uprava je oţji pojem od pojma upravljanje in je strokovni izvršilni mehanizem,
ki poteka na instrumentalni ravni procesa upravljanja, s pomočjo katerega drţava
deluje in dosega svoje koristi ter cilje. Zanjo je značilna odsotnost konkurence, zaradi
česar mora delovati po vnaprej določenih pravilih. Za uresničitev določenih ciljev se
3

mora ustrezno organizirati ter uporabljati jasne naloge in procese. Ker se drţavljani z
njo srečujejo praktično na vseh področjih svojega ţivljenja, mora znati prisluhniti
njihovim potrebam ter jim zagotavljati hitre in učinkovite storitve.
Uprava je del v organizaciji, kjer se odločitve o ciljih izvedejo v smeri dosege
določenega cilja (Virant v: Vlaj, 2006, str. 52). Ločimo dva smisla javne uprave, to
sta funkcionalni in organizacijski. V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa
odločanja o javnih zadevah, to je tisti del, ki poteka na izvršilni ravni. V
organizacijskem smislu pa je javna uprava skupek organov in organizacij, ki
opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne podlage za politično
odločanje in neposredno opravljajo sprejete politične odločitve (Virant, 2009, str. 18).
Organi in organizacije, ki opravljajo te funkcije, so: drţavna uprava z vlado na čelu,
občinske uprave z ţupani na čelu in nosilci javnih pooblastil.
Slika 1: Organizacija javne in drţavne uprave

Vir: po Virantu (2009, str. 19)
2.4 JAVNI USLUŢBENCI
Javni usluţbenci so osebe, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, kar
pomeni, da delujejo v javnem interesu in so zaposlene pri osebah javnega prava.
Plače in druge pravice iz delovnega razmerja se financirajo iz javnih sredstev, njihovo
delovanje ni izpostavljeno trgu, prav tako njihovega delovnega učinka praviloma ni
mogoče meriti, saj opravljajo javne funkcije. Zaposleni so v organih drţavne uprave,
upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih
zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, če so
posredni uporabniki drţavnega ali lokalno skupnostnega proračuna (Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 267).
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Javni usluţbenci se zaradi velikega števila nalog in njihove raznolikosti med seboj
razlikujejo. Poznamo uradnike in strokovno-tehnične usluţbence. Uradniki opravljajo
javne naloge, ki so povezane z izvrševanjem oblasti in varstvom javnega interesa ter
zasedajo uradniška delovna mesta, medtem ko strokovno-tehnični javni usluţbenci
opravljajo dela, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javnih nalog in zasedajo
strokovno-tehnična delovna mesta. Dela, ki jih opravljajo ti usluţbenci, so dela na
področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja ter tehnična dela
(Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 267).
Pravice, obveznosti in pravni poloţaj javnih usluţbencev ureja Zakon o delovnih
razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl. US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl. US: U-I-284/06-26. ZDR).
Druge pravice in obveznosti določa usluţbensko pravo:
- Zakon o javnih usluţbencih (Ur. list RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl. US: U-I294/04-15, 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-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3,
65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl. US: U-I-136/0713. ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list 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-60/06-12, 32/2006-UPB5,
68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, UI-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5,
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, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK,
107/2009 Odl. US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl. US: U-I244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl. US: U-I-256/08-27. ZSPJS)
in področni zakoni:
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 67/1993,. 39/1995 Odl.US: U-I-22/9415, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 35/1998 Odl. US: U-I-243/95-13, 99/1999,
64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006,
119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl. US: U-I370/06-20, 64/2008, 86/2009. ZVis),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/1992, (26/1992 popr.),
45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 37/1995, 8/1996, 59/1999 Odl.US: U-I-77/98,
90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 131/2003 Odl.
US: U-I-60/03-20, 135/2003 Odl. US: U-I-137/01-23, 2/2004, 36/2004-UPB1,
80/2004, 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E,
77/2008-ZDZdr. ZZDej),
- Zakon o policiji (Ur. list RS, št. 49/1998, (66/1998 popr.), 43/2001, Odl. US:
U-I-407-98-25, 93/2001, 56/2002-ZJU, 26/2003-ZPNOVS, 48/2003 Odl. US: UI-272/98-26, 79/2003, 110/2003-UPB1, 43/2004-ZKP-F, 50/2004, 54/2004ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 102/2004-UPB2
(14/2005 popr.), 53/2005, 70/2005-UPB4, 98/2005, 113/2005-ZJU-B, 3/20065

UPB5, 36/2006 Odl. US: U-I-152/03-13, 78/2006, 107/2006-UPB6, 14/2007ZVS, 42/2009, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 66/2009UPB7, 22/2010. ZPol).
Zakon o javnih usluţbencih ureja sistem javnih usluţbencev v celoti, vsebuje pa tudi
posebnosti, ki veljajo v delovnih razmerjih javnih usluţbencev v drţavnih organih. V
prvih členih so podane definicije javnega usluţbenca in delodajalca, v 7. členu so
podana skupna načela, po katerih se morajo javni usluţbenci ravnati. Prvi, nekoliko
pomembnejši, je 16. člen, ki določa pravice in obveznosti javnih usluţbencev.
Urejene so s predpisi, kolektivnimi pogodbami ter z drugimi zakoni. Vse pravice in
obveznosti so podrobneje opredeljene v celotnem XII. poglavju tega zakona. 53. člen
zakona vsebuje sklenitev delovnega razmerja, kjer so določene vse sestavine
pogodbe o zaposlitvi, s katero se delovno razmerje sklene, v naslednjem členu pa je
določeno, da se to razmerje sklene za nedoločen čas, razen če ne obstajajo posebni
primeri, določeni v 68. členu. V drţavni upravi usluţbenci zasedajo določene poloţaje
(82. člen) in so imenovani v nazive, ki ustrezajo njihovi stopnji izobrazbe (87. člen).
Usluţbencu je omogočeno napredovanje, in sicer pod pogoji, ki so določeni v 119.
členu, prav tako ga je mogoče premestiti v skladu s 149. členom zakona. Določena
vprašanja se za javne usluţbence v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti
uredijo drugače kot določa zakon, vendar samo v primeru, da je to potrebno zaradi
narave njihovih nalog ali izvrševanja posebnih dolţnosti in pooblastil. Pri tem velja
izpostaviti delavce v davčni in carinski sluţbi, policiste, inšpektorje ter javne
usluţbence na področju obrambe ter zaščite in reševanja (22. člen).
2.5 ORGANIZACIJA
Organizacije se ustanavljajo z namenom opravljanja neke temeljne dejavnosti, h
katere izpolnjevanju veliko pripomore upravna dejavnost, ki je v organizaciji neke
vrste dodatna dejavnost (Brejc, 2004, str. 12). V organizacije se povezujejo ljudje z
istimi interesi, katerih namen je doseg nekega skupnega cilja (Virant v: Vlaj, 2006,
str. 50). V druţbi nastajajo različne organizacije, ki se med seboj razlikujejo po ciljih
in po načinu povezovanja ljudi. Po slednjem ločimo teritorialne, funkcionalne in
asociativne organizacije. Teritorialne organizacije so oblastne organizacije, ki so
usmerjene na določen teritorij in obvladovanje problemov, ki so povezani z ţivljenjem
na tem teritoriju (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 13). Funkcionalne organizacije
so osredotočene predvsem na gospodarske dejavnosti, ki delujejo po trţnih načelih.
Organizacije, v katere se posamezniki vključujejo prostovoljno zaradi zadovoljevanja
lastnih interesov, so asociativne organizacije.
2.6 JAVNO POOBLASTILO
Subjekt, ki ni del drţavne uprave ali uprave lokalne skupnosti, lahko opravlja drţavne
naloge, vendar za to potrebuje javno pooblastilo, ki mu ga podeli pristojen organ
drţavne uprave (Virant, 2009, str. 120). Z javnim pooblastilom, ki zajema vse vrste
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eksekutivnih upravnih nalog, se naloge drţavne uprave opravljajo izven upravnih
organov. V določenih primerih lahko z njim gospodarske druţbe, podjetja in druge
organizacije svoje naloge uresničujejo z izdajanjem oblastnih aktov. Podeli se ga
osebam javnega prava z zakonom ali na podlagi zakona, z namenom zagotoviti večjo
racionalnost in učinkovitost izvajanja upravnih nalog, pogosto tudi zagotoviti nekoliko
višjo stopnjo samostojnosti, kot jo imajo organi drţavne uprave (Virant, 2009, str.
120). Dodeljevanje javnih pooblastil subjektom zasebnega prava je pri nas redko,
saj je tveganje, da zasebni izvajalec ne bi v zadostni meri ščitil javnega interesa,
veliko.
2.7 UPRAVNA ZADEVA
Za upravno zadevo gre, če se o določeni stvari vodi upravni postopek, se v njem
odloča ter se nato izda upravna odločba. Prav tako o upravni zadevi govorimo, če je
vse to potrebno zaradi varstva javnega interesa in izhaja iz same narave stvari
(Zakon o splošnem upravnem postopku, 2. člen. Ur. list 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, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010. ZUP).
Kot upravno zadevo štejemo storitve izvajalcev javnih sluţb, gospodarskih in
negospodarskih, s katerimi uporabniki uveljavljajo svoje pravice. Upravno zadevo
lahko izvajalci naloţijo kot obveznost uporabniku, saj je eden temeljnih ciljev upravne
zadeve zaščititi javni interes.
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3 TEMELJNO O DRŢAVNI UPRAVI
Področni zakon, po katerem deluje drţavna uprava, je Zakon o drţavni upravi, ki ga
je sprejel drţavni zbor leta 2002 in z njim ureja poloţaj, naloge, predpise ter notranjo
in teritorialno organizacijo drţavne uprave. V prvem členu zakona so omenjena
načela, po katerih mora delovati drţavna uprava.
3.1 NAČELA DRŢAVNE UPRAVE
Drţavna uprava deluje v javnem interesu in je pri svojem delovanju vezana na
določena načela, ki hkrati veljajo tudi za druge segmente javne uprave, in sicer za
uprave lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil. Izmed vseh načel so za
delovanje drţavne uprave najbolj pomembna načela ustavnosti, zakonitosti in
samostojnosti (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 137). Z razvojem drţavne uprave
je prihajalo do sprememb in nastanka novih načel. Ločimo med načeli, ki so po
svojem izvoru starejša in jih označujemo kot klasična, novejša načela pa imenujemo
načela sodobne uprave.
3.1.1 Klasična načela
Klasična načela so po svojem nastanku nekoliko starejša in jim z drugo besedo lahko
rečemo pravno-politična načela. Eno temeljnih načel delovanja drţavne uprave je
načelo zakonitosti, ki zavezuje drţavo, da deluje na podlagi zakona, ustave in drugih
predpisov. To načelo je povezano z ustavnim načelom delitve oblasti, kar pomeni, da
mora imeti drţavna uprava, kadar deluje oblastno, za vsako odločitev in vsako
ravnanje podlago v zakonu. Ker je drţavna uprava del izvršilne oblasti si okvira
ravnanja ne postavlja sama, pač pa ga le opravlja (Virant, 2009, str. 91).
Na podlagi načela pravne varnosti in predvidljivosti drţavna uprava z izdajanjem
podzakonskih predpisov zagotavlja pravno varnost. Z njimi se široke in nedoločene
zakonske določbe podrobneje razčlenijo, določi pa se tudi, kako naj jih drţavna
uprava interpretira v konkretnih primerih. Odločanje drţavne uprave mora temeljiti
na jasnih, nedvoumnih in vnaprej določenih merilih, kar pomeni, da imajo drţavljani
in pravne osebe pravico, da vnaprej predvidijo ravnanja oz. odločitve drţavne
uprave. Odločanje mora biti objektivno, se pravi neodvisno od subjektivnih okoliščin,
s čimer se zagotovi enako ravnanje v enakih primerih. Načelo je povezano z načelom
zakonitosti, saj zakoni ţe vnaprej določajo merila za odločanje drţavne uprave.
Predvidljivost je zagotovljena, če so v zakonih določena jasna in nedvoumna merila
za odločanje (Virant, 2009, str. 92).
Usluţbenec je v sklopu načela odgovornosti odgovoren za kaznivo dejanje ali
prekršek, ki ga je storil pri opravljanju sluţbe (kazenska odgovornost), odgovarja pa
tudi za škodo, ki jo je povzročil komu drugemu (civilna ali odškodninska
odgovornost). Za kršitve delovnih obveznosti ter za nedoseganje delovnih rezultatov
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je odgovoren delovnopravno in mu je lahko v primeru nedoseganja rezultatov moţna
tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Po načelu strokovnosti mora drţavna uprava svoje delo opravljati profesionalno, kar
pomeni, da morajo biti usluţbenci strokovno usposobljeni za področja, kjer delajo, in
morajo ravnati v skladu s pravili svoje stroke. Nihče se ne sme vpletati v strokovne
odločitve drţavne uprave.
Zadnje načelo je načelo politične nevtralnosti, ki pravi, da je uprava pri svojem delu
politično nevtralna. Zaposleni so lahko člani političnih strank, imajo pravico do
politične opredelitve in svobode govora ter izraţanja, vendar njihova politična
opredelitev ne sme vplivati na njihovo delo (Virant, 2009, str. 92).
3.1.2 Načela sodobne uprave
Načela sodobne uprave so po svojem nastanku novejša oz. sodobnejša in so se
razvila z novim javnim menedţmentom.
Načelo odprtosti se nanaša na dostopnost informacij o delu drţavne uprave oz.
informacij, s katerimi drţavna uprava razpolaga. Temu pravimo dostop do informacij
javnega značaja. Dostop do njih je zagotovljen vsakomur, razen v primerih, ko gre za
tajne podatke, osebne podatke, poslovne skrivnosti, davčne tajnosti, podatke, katerih
razkritje bi škodovalo interesom postopka (kazenskega, upravnega, predkazenskega)
in podatke iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem (Virant,
2009, str. 98).
Z usmerjenostjo k uporabniku drţavna uprava strmi k varstvu javnega interesa.
Zagotavlja se večja dostopnost do storitev preko e-uprave (uvajanje sodobnih
tehnologij in elektronskega poslovanja v upravo), urejenost poslovnih prostorov,
strokovnost in kakovost osebnega stika, zanesljivost, dajanje informacij. Drţavna
uprava mora svoje naloge opravljati tako, da zagotovi čim višjo stopnjo zadovoljstva
uporabnikov (Virant, 2009, str. 94).
Načelo učinkovitosti je oprto v racionalno opravljanje z viri, kot so denar, kadri in
oprema. Merjenje učinkovitosti je za enkrat še problematično.
Pri načelu kakovosti gre za skladnost med pričakovano in dobljeno storitvijo.
Uspešnost različnih organizacij se meri po modelih, kot so International Organization
for Standardization (v nadaljevanju ISO), skupni ocenjevalni model CAF (v
nadaljevanju CAF) in model poslovne odličnosti. ISO je mednarodno zdruţenje
organizacij za standardizacijo iz preko 140 drţav. Ustanovljeno je bilo 23. februarja
1947. Izdeluje mednarodne standarde za vsa področja, razen za elektrotehniko in
elektroniko (ISO, 2010). S CAF-om se organizacija na podlagi 27 vprašanj oceni in
tam, kjer je rezultat najslabši, se odpravijo nepravilnosti. Model poslovne odličnosti
pripomore k temu, da se organizacija uvrsti v vrh poslovne odličnosti. Vsako leto
vlada razpiše javni natečaj, na katerega se prijavijo organizacije, ki so ocenjene s
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strani zunanjih ocenjevalcev. Organizacije, ki doseţejo največ točk, se uvrstijo v sam
vrh poslovne odličnosti.
3.2 PREDPISI UPRAVE
Za delovanje drţavne uprave so pomembne njene oblastne oblike delovanja, kamor
poleg oblastnih posamičnih pravnih aktov in oblastnih materialnih dejanj štejemo še
oblastne splošne pravne akte, katerih sestavni del so predpisi (Virant, 2009, str. 79).
S predpisi drţava ureja druţbena razmerja in javno upravljanje. To poteka preko
sprejemanja pravnih norm, te pa nastajajo v pravnih aktih. Po različnih kriterijih
ločimo več vrst pravnih aktov. Glede na vrsto pravnih norm, ki jih pravni akt vsebuje,
ločimo splošne in posamične pravne akte, glede na izdajatelja pravnega akta ločimo
oblastne in neoblastne pravne akte. Po navedenih dveh kriterijih poznamo: oblastne
splošne in oblastne posamične pravne akte.
Tabela 1: Vrste upravnih aktov

VRSTE PRAVNIH AKTOV
splošni

posamični

oblastni
ustava, zakon,
podzakonski predpisi,
predpisi lokalnih
skupnosti, predpisi
nosilcev javnih pooblastil
sodba, odločba, sklep

neoblastni
statut delniške druţbe,
pravila društva

pogodba, oporoka,
sklenitev zakonske zveze,
vpis v zemljiško knjigo

Vir: Virant (2004, str. 36)

Izdajatelji oblastnih pravnih aktov so drţavni organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil. Neoblastne pravne akte izdajajo neoblastni subjekti, to so
posamezniki in pravne osebe, ki z njimi urejajo medsebojna razmerja. Med oblastnimi
pravnimi akti velja hierarhija, kar pomeni, da mora biti niţji akt v skladu z višjim,
prav tako pa mora posamični pravni akt temeljiti na splošnem aktu. Ker sem v
diplomski nalogi obravnavala drţavno upravo, sem predpise drţavne uprave, ki sodijo
med oblastne splošne pravne akte, opisala podrobneje. Predpisi drţavne uprave so
uredbe, ki jih izdaja vlada, in pravilniki, ki jih izdajajo ministri. Gre za podzakonske
predpise, ki morajo biti skladni z ustavo in zakoni. Po vsebini so to izvršilni predpisi,
saj so izdani za izvrševanje zakonov in so po vsebini dveh vrst:
 interpretativni predpisi: z njimi vlada oz. minister podrobneje razčlenjuje, razlaga
zakonske določbe. Pri interpretativnih predpisih posebno zakonsko pooblastilo ni
potrebno, ker podlago za predpis predstavlja sama vsebina zakona. Vsak izmed
podzakonskih predpisov mora imeti podlago v zakonu in mora biti vsebinsko
skladen z zakonom.
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 predpisi po posebnem pooblastilu: z njimi vlada oz. minister izvirno ureja
določena vprašanja. Za te predpise potrebuje vlada oz. minister posebno
zakonsko pooblastilo, ki pa ne sme biti preširoko, saj bi bilo s tem kršeno načelo
delitve oblasti (Virant, 2009, str. 79).
Z uredbami se podrobneje urejajo in razčlenjujejo z zakonom določena razmerja,
medtem ko se s pravilnikom, ki je izvedbeni akt, običajno razčlenijo posamezne
določbe zakona, drugega predpisa ali splošnega pravnega akta za njegovo
izvrševanje. Ker pravilnike veţe zakon, ločimo materialno in formalno zakonitost. Pri
formalni zakonitosti je pomembno, da je pravilnik pred začetkom veljavnosti
potrebno objaviti v uradnem listu. Bistvo materialne zakonitosti je, da morajo imeti
pravilniki zaradi hierarhije pravnih aktov podlago v zakonu.
S kakovostjo predpisov je potrebno zagotoviti dobro javno upravljanje in zagotoviti
čim boljše izkoriščanje razpoloţljivih virov za doseganje blaginje druţbe. To se
zagotovi v okviru regulacije, ki pomeni izdajanje predpisov, v tem primeru oblastnih
splošnih pravnih aktov, in sodi med temeljne mehanizme javnega upravljanja (Virant,
2009, str. 81).
Slika 2: Kakovost predpisov

Vir: po Virantu (2009, str. 81)

3.3 DRŢAVNA UPRAVA V PROCESIH GLOBALIZACIJE
Globalizacija je proces, ki ga označujejo usmeritve, razseţnosti in hitrost (Brezovšek,
2003, str. 76). Gre za obstoj neposredne in posredne aktivnosti ter povezanosti drţav
v sodobnem svetu. Z globalizacijo se spreminja oz. nekoliko okrni sposobnost drţav,
da nadzorujejo svoje notranje delovanje. To lahko pripelje do manjšanja moči
nacionalne drţave pri odločanju o svoji prihodnosti, ne pomeni pa odprave razlik med
nacionalnimi drţavnimi upravami. Globalizacija pomembno vpliva na strukturo in
način delovanja drţavne uprave. V današnjem času drţave sledijo splošnim trendom,
tako da uporabljajo podobne metode reform drţavne uprave, vendar rezultati
ostajajo različni.

11

3.3.1 Vpliv globalizacije na drţavno upravo
V tem poglavju sem predstavila obstoj, kontinuiteto in ogroţanje suverenosti drţave.
Globalizacija na drţavo vpliva pozitivno in negativno (Brezovšek, 2003, str. 78).
Vpliva na strukturo in delovanje drţavne uprave ter na zmanjšanje obsega sredstev
in velikosti javnega sektorja. Nekatere evropske drţave so zato zmanjšale število
zaposlenih v drţavni upravi in njena finančna sredstva. Proces globalizacije poteka v
drţavah različno, vendar v vsakem primeru spreminja drţavno upravo. Proces
spreminjanja drţavne uprave obsega reforme proračunskih in načrtovalnih postopkov
drţavne uprave, reforme upravljanja drţavne uprave, uvedbo uporabniku prijazne
uprave ter reorganizacijo strukture drţavne uprave. V procesu globalizacije svoje
pravice, ki so povezane z delovanjem drţavne uprave, pridobivajo tudi posamezniki,
saj je drţavna uprava dolţna vključiti posameznika v proces sprejemanja splošnih
upravnih aktov. Gre za pravico dostopa do informacij javnega značaja, pravico do
sodelovanja pri sprejemanju upravnih predpisov in odločitev ter pravico do
soodločanja pri nekaterih javnih zadevah (Brezovšek, 2003, str. 100).
3.3.2 Vzroki in posledice globalizacije
Posledic globalizacije ne moremo predvideti vnaprej. Ena izmed posledic je prikrito
razlikovanje med globalnim in lokalnim. Javna uprava je tako pridobila odgovornost,
da se na podlagi ocen in ugotovitev odloči, katere javne izbire bi lahko povzročile
teţave pri uveljavljanju javnega interesa. Prav tako globalizacija sili drţave, da z manj
sredstvi naredijo več, širi znanja na področju javne uprave in sorodnih področij ter
povečuje vlogo drţavljanov pri upravljanju javnih zadev. Pomembno vlogo v procesu
globalizacije imajo javni usluţbenci, ki morajo ustvarjati občutek skupnosti,
vključevanja drţavljanov in uveljavljanja javnih interesov. Proces globalizacije sproţa
povečevanje druţbene gostote, kar je posledica povečevanja celotnega druţbenega
dela, ki poteka v organizacijah. Druţbena gostota vpliva tudi na delitev dela v druţbi.
V njej prihaja do vodoravno funkcionalno razčlenjenih druţb, kjer posamezni deli
razdeljenega druţbenega dela postajajo samostojna institucionalna področja. Gre za
druţbe, ki so razčlenjene in razdeljene po vnaprej določenih merilih v skupine, ali
druţbe, ki so razredno razcepljene. Vsako samostojno institucionalno področje
sprejema odločitve, notranja pravila o članstvu na podlagi posebnih metod in si s tem
ustvari identifikacijo. Ljudje na teh področjih sodelujejo kot uporabniki njihovih sluţb,
kot člani organizacij ali pa kot naslovniki njihovega delovanja (Brezovšek, 2003, str.
77).
Globalizacija je olajšala in omogočila povezanost med ljudmi, vladami, drţavnimi ter
nevladnimi organizacijami. Na drţave vpliva različno, skupno vsem je, da imajo
zmanjšano stopnjo samostojnosti. Njihova notranja politika je bolj izpostavljena
mednarodni presoji in je ranljiva pred zunanjimi silami. Izgublja se lojalnost
drţavljanov, ki prehaja iz lokalnih na mednacionalne institucije (Brezovšek, 2003, str.
78). Odnosi med trgom in politiko, kapitalizmom in drţavo, zasebnim in javnim
sektorjem so notranje soodvisni. V sodobni drţavi se spremembe odraţajo v utrditvi
nadnacionalnih organizacij, katerih odločitve so za drţave obvezujoče. Povečala se je
stopnja soodvisnosti med drţavami pri urejanju teritorialnih in izven teritorialnih
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vprašanj, prišlo je do sodelovanja pri problemih splošnega interesa. Vlada ima v
procesu globalizacije vlogo partnerja zasebnemu sektorju oz. zagotavljalca prostora
za njegovo delovanje. Negativne posledice globalizacije so zmanjševanje oz. izguba
suverenosti drţav, omejitve in pritiski na demokracijo, izguba skupnostne identitete,
koncentracija globalne moči oz. dominacija, povečanje centralizacije korporacijskih in
vladnih elit, povečanje soodvisnosti manj razvitih drţav od globalnih sil, korupcija in
povečanje pristojnosti elit (Brezovšek, 2003, str. 79). Zaradi posledic so drţave vse
manj sposobne voditi svojo gospodarsko politiko. Nekatere drţave so zaradi
meddrţavnega sodelovanja in prenosa suverenosti spremenile svoje ustave, ogroţeni
sta demokracija in skupnosti zlasti manj razvitih drţav. Tem drţavam globalne
organizacije narekujejo davčno in monetarno politiko, zato se povečuje revščina,
druţbeno razpadanje in uničevanje okolja (Brezovšek, 2003, str. 79).
3.3.3 Izzivi za drţavno upravo
Globalni pritiski, ki delujejo na strukturo upravnih sistemov, na njihovo avtonomijo in
metode upravljanja v njih, zahtevajo večjo centralizacijo, da bi se drţava laţje
vključila v nadnacionalne upravne mreţe, ali večjo decentralizacijo, da bi se v proces
globalizacije vključili nedrţavni ustvarjalci. Javna uprava bi morala v prihodnosti
strmeti k različnim spremembam, ki bi jih uvedel proces globalizacije. Spremembe
naj bile usmerjene k omejevanju obsega javne uprave, nadaljnji privatizaciji, prenosu
pooblastil na regionalne in lokalne institucije, uvajanju trţnih mehanizmov v drţavno
upravo, zoţeni vlogi osrednjih organov drţavne uprave, uvajanju sistematičnega
planiranja, nadzoru uspešnosti, prenovi politike človeških virov (Brezovšek, 2003, str.
81). Globalizirana ekonomska struktura z mnogimi spremembami v strukturi, vključno
z nadnacionalnimi strukturami, je pripeljala do globokih posledic za javno upravo.
Temu rečemo tudi sprememba v kvaliteti in kvantiteti drţavne oblasti in moči
(Brezovšek, 2003, str. 83). V praksi se je globalizacija najbolj izrazila v obliki reform
javne uprave. Prisotno je pomanjkanje sistematičnega razmišljanja, kaj je primerno v
posamezni situaciji in o zdruţljivosti idej. Z reformo naj bi se uvedli ukrepi za večjo
učinkovitost, nove metode, kulturo upravljanja ter privatizacijo.
3.3.4 Reforma javne uprave v Sloveniji
V Sloveniji poteka reforma javne uprave ţe vse od leta 1996 in je usmerjena v
nadgradnjo obstoječega sistema. Njeno bistvo je, da bi se povečala strokovnost,
politična nevtralnost ter povečanje učinkovitosti in usmerjenosti k uporabnikom
javnih storitev. Vlada na tem področju pripravlja številne reformne predloge: zakone,
uredbe, pravilnike. V letu 2002 so bili sprejeti novi zakoni o drţavni upravi, javnih
usluţbencih, javnih agencijah in v letu 2003 novi zakon o dostopu do informacij
javnega značaja. Med njimi sta tudi projekt »drţavljanu prijazne uprave« in z njim
povezan program odpravljanja drţavne uprave oz. odprave birokratskih ovir pri
delovanju drţavne uprave.
Leta 2007 je bila opravljena analiza o reformah javne uprave, ki jo je opravila
Svetovna banka. Takrat je bila Slovenija kritizirana, saj ni pokazala bistvenega
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napredka pri sprejemanju reform javne uprave z izjemo področja e-uprave. Veliko
dela je potrebno opraviti pri storitvah, kot so spletno podaljševanje prometnega
dovoljenja, spletna prijava začasnega in stalnega prebivališča, storitev za samostojne
podjetnike e-vem. Ko se je Slovenija pridruţila Evropski uniji, je sestavila okvir
reform. Zaradi naglice pri sprejemanju skupnega evropskega pravnega reda je v
ospredje postavila sprejetje zakonodaje o javnih usluţbencih, ki je bil predstavljen
kot okvir novega, modernega uradniškega sistema. Posledica je bila, da se je v
ospredje postavilo sprejetje novih zakonov, s tem pa zanemarilo ostale dele reforme.
Izobraţevanje uradnikov je bilo podcenjeno, niso bili kvalitetni, tujim svetovalcem je
manjkalo znanja o lokalnem kontekstu uprave. Pri reševanju teh problemov je bilo
tako potrebno začeti pri samem okviru reform, ki je bil postavljen med pridruţitvenim
procesom Slovenije k Evropski uniji. Na področju strukture delovanja javne uprave ni
bilo opravljenega veliko dela, saj gre za reforme, ki so povezane z načinom
oblikovanja odločitev v upravi in niso potrebne v takšnem obsegu. Usklajevanje in
oblikovanje odločitev bi morali nujno prenesti na niţje ravni, hkrati bi bilo potrebno
izboljšati koordinacijo odločanja med različnimi deli uprave (Bugarič, 2007).
Z namenom izboljšanja kvalitete odločanja se sprejemajo tudi novi instrumenti, kot
sta CAF in letni pogovor, ki so sprejeti le formalno, saj lahko njihove dejanske učinke
zanemarimo. Podobno se je zgodilo tudi pri odpravljanju birokratskih ovir. V ospredje
prihaja spolitizirana uprava, kjer je malo prostora za kritično in kreativno delovanje
uradništva po principu od spodaj navzgor in kjer imata velik pomen poslušnost in
politična skladnost uradnikov. Vse to dolgoročno prinaša škodljive posledice, saj
zavira nastanek moderne, politično nevtralne in strokovne uprave. V delo se s tem
vnaša negotovost, strah in nekritična poslušnost. Ena izmed redkih moţnosti za resno
reformo je sodelovanje uradnikov v reformi, saj bo s tem omogočena spodbuda
inovativnosti, sodelovanja in različnih novih projektov. Zakon o drţavni upravi naj bi
postavil evropsko primerljiv sistem najvišjih drţavnih uradnikov, istočasno naj bi
vzpostavil bolj moderno in racionalno strukturo notranje organizacije ministrstev,
predvsem organov v sestavi. Paket sistemskih zakonov je dopolnjen z vrsto
praktičnih politik in dejavnosti, ki pomenijo konkretizacijo reforme drţavne uprave.
Gre za tri sklope praktičnih aktivnosti, ki dopolnjujejo in utrjujejo normativni okvir:
uvajanje standardov kakovosti (ISO, CAF) v drţavno upravo, projekt izobraţevanja
drţavnih uradnikov ter projekt e-uprave. Glavna kritika projekta e-uprave je, da
premalo pozornosti namenja uvajanju tistih projektov, ki so res potrebni in pomenijo
racionalizacijo dela drţavne uprave. Na samo organizacijo in pristojnosti drţavne
uprave skozi čas je poleg globalizacije veliko pripomogel tudi proces privatizacije
(Bugarič, 2007).
3.4 PRENOS NALOG DRŢAVNE UPRAVE NA NOSILCE JAVNIH POOBLASTIL
Pri prenosu nalog iz drţavne uprave na nosilce javnih
naloge opravljajo bliţje posameznikom in da se zagotovi
izvajanje upravnih nalog. Procesa, znotraj katerega
privatizacija in liberalizacija. Pri liberalizaciji se določena
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pooblastil gre za to, da se
bolj učinkovito in racionalno
se prenosi opravljajo, sta
dejavnost povsem, vključno

z odgovornostjo, prenese iz javne v zasebno sfero in je popolnoma prepuščena
trţnim interakcijam zasebnega sektorja. Kot oblika liberalizacije se pojavi
deregulacija, ki prav tako pomeni prenos nalog iz javnega v zasebni sektor, vključno
z zmanjševanjem obsega prisilnega urejanja druţbenih razmerij (po Virantu, 2009,
str. 21). Kot najbolj značilna oblika prenosa nalog se pojavlja privatizacija, ki vpliva
na drţave različno. Gre predvsem za povečevanje ekonomske učinkovitosti,
zmanjševanje posega drţave v gospodarstvo in zmanjševanje zadolţevanja javnega
sektorja. Privatizirana podjetja pridobijo veliko monopolno moč, povečuje se
odpuščanje delavcev, cene ţivljenjskih dobrin naraščajo. Privatizacija je za drţavo
ugodna, saj se drţava s tem reši bremena podjetij, ki poslujejo z izgubo.
Pri privatizaciji se naloge javnega sektorja prenesejo v izvajanje subjektom
zasebnega sektorja, pri čemer odgovornost in nadzor ostaneta v javni sferi (Virant,
2009, str. 20). Alemmani (1999, str. 11) s privatizacijo označuje:
 večjo avtonomijo v upravljanju,
 zmanjšanje pomena in obsega javnih storitev,
 prenos javnih investicij v zasebni sektor, kar povzroči povečanje profita v
zasebnem sektorju in
 prepuščanje upravljanja drţavnih podjetij, zasebni gospodarski pobudi, ki jo
vodijo trţni mehanizmi.
Prenos se opravi z javnim pooblastilom, ki se podeli subjektu, ki organizacijsko ni
vključen v drţavno upravo ali upravo lokalne skupnosti. Pri tem gre za upravno
dekoncentracijo, kjer se pristojnosti izvrševanja selijo izven drţavne uprave (Virant,
2009, str. 120). Pri privatizaciji ne gre za zmanjšanje vloge drţave, gre za rast
zasebnega sektorja. Odstranijo se omejitve obsega investicij, ki so značilne za javni
sektor, zasebna podjetja bolj svobodno izbirajo potrebne vire financiranja na
finančnem trgu, in to brez neposrednega vpliva na drţavni proračun. Pogosto se pri
zagotavljanju izvajanja javnih funkcij pojavi javno-zasebno partnerstvo, kjer gre za
povezovanje drţave in lokalne skupnosti z organizacijami zasebnega sektorja. Pri tem
pomembno obliko povezovanja predstavlja koncesija, ki se na podlagi javnega
razpisa odda najugodnejšemu ponudniku zasebnega sektorja, in se z njo določene
javne naloge podelijo ponudniku v izvajanje (Virant, 2009, str. 21). Namen
privatizacije je, da se za določene javne funkcije zagotovi boljša kakovost, boljša
dostopnost in niţji stroški za uporabnike. Funkcije, ki se lahko privatizirajo so
omejene, zato je to dovoljeno le za naloge javne uprave (oblastne funkcije) ter za
opravljanje javnih storitev, kjer je najbolj pogosta na področju zdravstva in
socialnega varstva.
Cilje, ki jih poizkuša privatizacija doseči, razdelimo v več skupin (Alemmani, 1999,
str. 12–20). Ločimo sistemske cilje, ki so pomembni za drţave na prehodu v trţno
gospodarstvo. Pri sistemskih ciljih je pomemben prenos drţavnih podjetij in bank v
zasebni sektor. Prenos pripomore k doseganju ciljev, kot so razvoj trga in trţnih
zakonitosti, kamor uvrščamo tudi konkurenco, uveljavljanje podjetništva,
obvladovanje trga in spodbujanje inovativnosti v proizvodnji in upravljanju. Za razvite
drţave in drţave na prehodu so značilni makroekonomski cilji, kamor se uvršča
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prodaja javnih podjetij, s katerim drţava financira del svoje potrošnje ter zmanjša
nekatere obdavčitve in drţavni dolg. Na učinke v mikroekonomiji se nanašajo
sektorski cilji, kjer sta najpomembnejši povečanje vloge trga ter povečanje
učinkovitosti z alokativnega, proizvodnega in tehničnega vidika. Glede na stopnjo
razvitosti trga ločimo še politične in socialne cilje. Pri političnih ciljih gre za
denacionalizacijo in vračilo premoţenja njenim pravnim lastnikom. Socialni cilj v
drţavah na prehodu je porazdelitev premoţenja, cilji v razvitih drţavah pa so različni.
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4 PRISTOJNOSTI DRŢAVNE UPRAVE
V Republiki Sloveniji se drţavna oblast deli na zakonodajno, sodno in izvršilno vejo
oblasti, del katere je tudi drţavna uprava, ki opravlja upravne naloge (ZDU, 1. člen).
Poznamo dve vrsti opredelitvi drţavne uprave: funkcionalno in organizacijsko. V
funkcionalnem smislu drţavna uprava zajema izvrševanje dejavnosti in nalog izvršilne
veje oblasti, njeno bistvo pa je v uresničevanju veljavnega druţbenega in pravnega
reda v vsakdanjem ţivljenju. Drţavna uprava je odgovorna, da se zakoni in druge
odločitve predstavniškega telesa dejansko uresničujejo (Grafenauer in Brezovnik,
2006, str. 49). V organizacijskem smislu gre za skupek organov, ki opravljajo
aktivnosti drţavne uprave, za katere so odgovorni: vlada, ministrstva, upravne enote,
samoupravne lokalne skupnosti, podjetja, druge organizacije in posamezniki, ki imajo
javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij drţavne uprave (Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 49).
4.1 FUNKCIJE DRŢAVNE UPRAVE
Ustava Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) v 120. členu določa, da morajo upravni organi
svoje delo opravljati samostojno ter na podlagi ustave in zakonov. Naslednji člen
vsebuje določbo, da lahko nekatere drţavne funkcije opravljajo subjekti, ki niso del
drţavne uprave ali lokalne skupnosti, vendar za to potrebujejo javno pooblastilo.
Katere so te funkcije, določa Zakon o drţavni upravi, ki loči med sodelovanjem pri
oblikovanju politik in eksekutivnimi ali implementacijskimi funkcijami. V sklopu
sodelovanja pri oblikovanju politik, ki se preteţno odvija v ministrstvih in vladnih
sluţbah, drţavna uprava pripravlja strokovne podlage za odločanje vlade in opravlja
sprejete odločitve drţavnega zbora in vlade. Eksekutivne funkcije se izvajajo v
organih v sestavi ministrstev in upravnih enotah, kjer drţavna uprava izvršuje
zakone, drţavni proračun, ratificirane mednarodne pogodbe in druge akte drţavnega
zbora ter uredbe in druge akte vlade. Javna pooblastila se lahko izdajajo samo za to
vrsto funkcij.
4.1.1 Eksekutivne funkcije
V sklopu eksekutivne funkcije drţavna uprava izvršuje zakone, drţavni proračun,
ratificirane mednarodne pogodbe in druge akte drţavnega zbora, poleg tega izvršuje
uredbe in druge akte vlade (Virant, 2009, str. 77). Z Zakonom o drţavni upravi je
definicija še dopolnjena, saj zakon v 9. členu določa, da uprava za izvajanje prej
omenjenih nalog izdaja predpise in posamične akte. V imenu Republike Slovenije
vstopa v civilnopravna razmerja in opravlja materialna dejanja, za katera mora imeti
neposredno podlago v zakonu. Med eksekutivne funkcije uvrščamo regulativno,
operativno, nadzorno in servisno funkcijo.
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Izdajanje izvršilnih predpisov, katere izdaja vlada (uredbe) in ministri (pravilniki)
ureja regulativna funkcija. Ti predpisi omogočajo enotno uporabo zakona v
konkretnih primerih in s tem višjo stopnjo pravne varnosti, prav tako se z njimi daje
usmeritev, navodilo, kako naj se zakon uporablja v konkretnem primeru (Virant,
2009, str. 77). V sklopu te funkcije drţavna uprava sodeluje v posameznih fazah
priprave zakonov in s tem posredno posega v druţbene odnose, lahko pa predpise
upravni organi izdajajo sami, če imajo ustrezno pooblastilo (Grafenauer, 2006, str.
139). Ker gre pri tem za eno pomembnejših nalog drţavne uprave, je potrebno za
njeno uresničitev strokovno znanje, poznavanje dejanskega stanja, pojavov in gibanj
na določenem področju.
Izdaja posamičnih oz. konkretnih pravnih aktov, s katerimi se odloča o pravicah in
obveznostih pravnih subjektov, ter opravljanje konkretnih materialnih dejanj se
opravlja v okviru operativne funkcije. Sem sodijo: odločanje v upravnem postopku,
administrativno izvrševanje upravnih aktov, sklepanje civilnopravnih poslov,
dokumentiranje in sprejemanje izjav in obvestil. Izvrševanje kakovostnega nadzora
nad spoštovanjem zakonov in podzakonskih predpisov, s čimer zagotovimo učinkovite
predpise, ureja nadzorna funkcija (Virant, 2009, str. 78). Pri tem je prisoten notranji
nadzor. V primeru kršitve predpisov imajo namreč pristojni organi pooblastila za
ukrepanje, prav tako pa pooblastilo zajema pravico do ugotavljanja dejanskega
stanja. V sklopu te funkcije se opravlja tudi kontrola nad tem, kako veljavne predpise
z različnih druţbenih področij spoštujejo posamezniki in organizacije (Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 140), kar štejemo k zunanjemu nadzoru, in kamor uvrščamo
policijski, carinski, davčni ter inšpekcijski nadzor. V sklopu servisne funkcije je
drţavna uprava odgovorna za izvajanje javnih sluţb iz drţavne pristojnosti. Javne
sluţbe se ne izvajajo neposredno v drţavni upravi, drţavna uprava jih le regulira,
nadzira njihovo izvajanje in je zanj tudi odgovorna (Virant, 2009, str. 78).
4.1.2 Sodelovanje pri oblikovanju politik
V sklopu druge skupine funkcij drţavna uprava zagotavlja vse podlage za
sprejemanje odločitev vlade. Pripravljajo se strokovne podlage za politično odločanje,
kjer mora biti politično svetovanje nevtralno. Tudi tu ločimo dve vrsti funkcij:
kurativno in analitično. V okviru kurativne funkcije drţavna uprava spremlja stanje na
vseh področjih ţivljenja, medtem ko v sklopu analitične funkcije zbira podatke in jih
obdeluje. Rezultat so razne analize, informacije, strokovna gradiva, katerih namen je
prikazati stanje na določenem področju ali opozoriti na nepravilnosti in podati ukrepe
za izboljšanje (Virant, 2009, str. 77).
4.2 UPRAVNI POSTOPEK KOT ENA IZMED PRISTOJNOSTI
Da ne bi prihajalo do zmede, kateri organ bo odločal v določeni upravni zadevi, se
organom določi njihovo pooblastilo oz. pristojnost, ki izhaja iz predpisov in določa, da
organ odloča na določenem upravnem področju (stvarna pristojnost) in določenem
območju (krajevna pristojnost) (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 113). Vsakemu
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organu se posebej določijo njegove upravne zadeve, v katerih je pooblaščen za
odločanje, saj se zadeve, za katero je organ pristojen, načeloma ne sme prenesti na
drug organ, prav tako pa višji organ ne sme prevzeti upravne zadeve iz pristojnosti
niţjega organa, razen če to dovoljuje zakon. Če sta po krajevni pristojnosti hkrati
pristojna najmanj dva organa, obvelja pravilo, da je pristojen tisti organ, ki je
postopek prvi začel (Jerovšek, 2007, str. 60). Tako govorimo o steku pristojnosti.
Noben organ ne more prevzeti upravne zadeve iz pristojnosti drugega organa, razen
če obstaja izrecno zakonsko pooblastilo. Zakon o upravnem postopku v 18. členu
določa primere, v katerih je prenos dovoljen. Organ, ki je na drugi stopnji pristojen
za nadzorstvo nad delom organa prve stopnje, lahko prevzame upravno zadevo v
reševanje, če je organ prve stopnje ne rešuje pravočasno. Prenos je dovoljen tudi v
primeru molka uprave ali organa, ki nastane, če organ izdaja odločbo, zoper katero
je dopustna pritoţba, ne izda pa je stranki v predpisanem roku. S tem stranki pripada
pravica do pritoţbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen.
V upravnem postopku lahko med dvema organoma nastane spor o pristojnosti, ker
ne vesta, kateri naj odloča o konkretni zadevi (Grafenauer, 2005, str. 135). O sporu s
sklepom odloča organ, ki je nekako skupen in nad obema organoma. V sporu lahko
pride do dveh različnih situacij. V prvi situaciji si lahko dva ali več organov lastita
pristojnost v neki upravni zadevi in v tem primeru je spor pozitiven. Reševanje
poteka tako, da organ, ki meni, da mu je drug organ prevzel pristojnost, zahteva od
pristojnega organa, naj odloči, kateri organ je pristojen v upravni zadevi. V drugi
situaciji dva ali več organov hkrati odklanjata pristojnost v določeni upravni zadevi,
kar pomeni negativno vrsto spora o pristojnosti. V tem primeru postopek odločanja o
pristojnosti poteka tako, da organ, ki meni, da ni pristojen, strankino vlogo odstopi
pristojnemu organu. Če tudi slednji meni, da ni pristojen, je ne vrača organu, ki jo je
poslal, pač pa od pristojnega organa za odločanje v sporu, zahteva, naj odloči, kateri
organ je pristojen in ta organ nato nadaljuje odločanje v zadevi.
Vsak organ mora ves čas postopka paziti, da je za zadevo pristojen. Na prvi stopnji
so za odločanje o upravnih zadevah iz drţavne pristojnosti pristojne upravne enote,
organi v sestavi ministrstev in sama ministrstva, če zakon tako določa. O pritoţbah
zoper odločbe teh organov je na drugi stopnji pristojno ustrezno ministrstvo.
4.2.1 Upravni postopek
Upravni postopek določa zaporedje dejanj, ki se v njem opravljajo, in način, po
katerem se morajo izvajati (Jerovšek, 2007, str. 11). Pravila splošnega upravnega
postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku, ki določa pravila, po katerih
se morajo ravnati organi drţavne uprave, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil.
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Slika 3: Organi, ki postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku

Vir: Grafenauer in Breznik (2005, str. 57)

Organi samoupravnih lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah iz izvirne
pristojnosti lokalne skupnosti in v upravnih zadevah iz prenesene drţavne pristojnosti
na občino. Nosilci javnih pooblastil so neoblastni subjekti, ki na podlagi javnega
pooblastila pridobijo pravico in dolţnost opraviti oblastne naloge drţavne oz. občinske
uprave. Javno pooblastilo vsebuje pooblastila za prenos pristojnosti za odločanje z
zakonom ali podzakonskim predpisom določenih upravnih zadev.
Pri upravnem postopku razlikujemo med splošnim in posebnim upravnim postopkom.
Splošni upravni postopek je urejen z Zakonom o splošnem upravnem postopku in
omogoča vodenje postopka ter odločanje v vseh upravnih zadevah, razen v tistih, ki
zaradi svoje posebnosti potrebujejo posebna postopkovna pravila. Zakon določa
temeljna načela postopka, pristojnosti, občevanje med organi in strankami, stranke
in njihovo zastopanje, jezik v postopku, vročanje, določa natančen potek postopka in
njegova pravna sredstva. V primerjavi s splošnim upravnim postopkom, kjer pravila
splošnega upravnega postopka zadoščajo, imamo posebni upravni postopek, kjer
zakonodajalec uzakoni posebna pravila postopka. S posebnim upravnim postopkom
se lahko spremeni vsa vsebina razen temeljnih načel.
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4.3 NALOGE DRŢAVNE UPRAVE
Za opravljanje nalog v drţavi je odgovorna drţavna uprava, ki mora strmeti k temu,
da so naloge opravljene na določen način, v določenem obsegu in z določeno
kvaliteto. Drţavna uprava je odgovorna za izvajanje nalog, drţava pa je odgovorna,
da se uresničijo tiste naloge, od katerih je odvisen normalen obstoj in razvoj druţbe
in pri tem ni pomembno, kdo te naloge neposredno izvršuje. Drţavna uprava si svojih
nalog ne določa sama, pač pa ji jih določa pravni red posamezne drţave, ki ga tvorijo
ustava, zakoni in drugi pravni predpisi (Rakočevič, 1994, str. 164). Z razvojem
drţavne uprave je prišlo do spreminjanja njenih nalog po obsegu, vsebini in načinu.
Prišlo je do konca obdobja klasične drţave, za katero so bile značilne oblastne
funkcije, ki jih je izvajala s svojimi organi. Za moderno drţavo je značilno opravljanje
nalog, ki nimajo oblastnega značaja. To je pomenilo spremembe za drţavne upravne
organe, ki so dobivali nove naloge, ki so bile povezane zlasti s proizvodnimi nalogami
drţave in so bile neposredno vključene v aparat drţave. Naloge so neposredno
opravljali drţavni organi ali pa je za njihovo izvajanje drţava ustanovila posebne
organizacije v obliki javnih sluţb ali javnih podjetij. Vse spremembe so terjale različne
pristope ter uporabo različnih sredstev in metod.
Po Zakonu o drţavni upravi upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v sestavi
ministrstev in upravne enote. Po 121. členu Ustave Republike Slovenije jih lahko
opravljajo tudi fizične ali pravne osebe, ki pridobijo javno pooblastilo. Vsak izmed
organov je ustanovljen za opravljanje točno določenih nalog, kar pomeni, da
ministrstva opravljajo upravne naloge na enem ali več upravnih področjih, organi v
njihovi sestavi opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in razvojne
upravne naloge, naloge inšpekcijskega in drugega nadzora, medtem ko se upravna
enota ustanovi za opravljanje nalog drţavne uprave, ki so organizirane in se izvajajo
teritorialno (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 148). V Republiki Sloveniji ločimo
med organi, ki zakonodajne, izvršilne in sodne naloge opravljajo centralno, in organi,
ki so pristojni za opravljanje zadev s svojega delovnega področja samo na oţjem
drţavnem teritoriju in jih opravljajo necentralno.
Vedno bolj prihajajo v ospredje interesi prebivalcev, ki jih drţava ne more sama
prepoznati in zadovoljiti, zato to prepušča samim prebivalcem, ki sami v posameznih
krajih in mestih poskrbijo za lokalne interese, s čimer se vedno bolj uveljavlja sistem
decentralizacije. Na določenih področjih je tako zagotovljeno nemoteno in normalno
izvrševanje nalog, vendar je kljub temu na drugih področjih še vedno potreben
centralizem, za katerega je značilno, da je opravljanje upravnih nalog osredotočeno
na centralne organe (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str, 150).
Namen decentralizacije je slabitev vpliva centra na njegove organe in ima dva
različna vidika. Pri prvem, upravno-tehničnem, vidiku je cilj doseči čim večjo
racionalnost in učinkovitost upravljanja, katerega rezultat je dekoncentrirano
izvajanje nalog. Cilj interesnega vidika je povečanje moţnosti uveljavljanja interesov
in s tem uveljavitev lokalne samouprave. Namen decentralizacije je prenos nalog od
centralnih organov na druga, oţja oblastva. Drţavna uprava redko sama opravlja
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naloge, ki naj bi bile v drţavi uresničene, in jih zato opravljajo različne organizacije,
ki na različnih strokovnih področjih opravljajo dejavnosti, s katerimi se te naloge
uresničujejo (Rakočevič, 1994, str. 165). Dejavnost uprave je storitvena in se deli na
upravno in neposredno gospodarsko dejavnost.
4.3.1 Upravna dejavnost
Upravna dejavnost je z vidika organizacije zelo pomembna, saj je potrebna za
uresničitev ciljev in nalog organizacije. Po Rakočeviču (1994, str. 159) bom za
upravno dejavnost drţavne uprave štela samo tisto dejavnost, s katero v povezavi in
medsebojni soodvisnosti z drugimi omogoča uresničevanje ciljev in nalog, ki jih ima
drţava. Naloge določa pravni red drţave, ki ga sestavljajo ustava in zakoni ter drugi
pravni predpisi sprejeti na podlagi zakonov, kateri so oblikovani s strani parlamenta
in skupščine. V sklopu upravne dejavnosti je naloga drţavne uprave, da sodeluje pri
oblikovanju politik tako, da za vlado pripravlja predloge zakonov in drugih
podzakonskih prepisov ter zagotavlja strokovno pomoč pri oblikovanju politik. Naloga
drţavne uprave je, da na podlagi zakonov, predpisov in drţavnega proračuna
spodbuja in usmerja druţbeni razvoj. Drţavna uprava izdaja upravne predpise in
posamične akte, vstopa v civilnopravna razmerja in opravlja materialna dejanja. To je
podlaga, da lahko izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema drţavni zbor,
izvršuje tudi drţavni proračun in ratificirane mednarodne pogodbe. Opravlja
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na podlagi posebnega zakona in ureja
javne sluţbe, ki jih zagotavlja v javnih zavodih, gospodarskih druţbah, lahko pa tudi
v upravnih organih. Uprava vzpostavi, vodi, vzdrţuje in povezuje zbirke podatkov in
evidence iz druţbenih področij, za katera je pristojna. Upravne naloge opravljajo
javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil ter upravni organi.
4.3.2 Neposredna gospodarska dejavnost
Klasična drţava se ni ukvarjala s proizvodnim delom, kar se je poznalo pri nalogah
njene uprave. S proizvodnjo so se ukvarjale druge organizacije brez posega drţave v
njihovo delovanje. Z naraščanjem potreb druţbe in njenega razvoja je v proizvodnjo
različnih dobrin morala poseči tudi drţava, da je zagotovila normalen razvoj druţbe
ter njeno funkcioniranje. Proizvodnje določenih dobrin ni bilo mogoče prepustiti
uravnavanju trga, zagotoviti jo je bilo potrebno v splošnem interesu. Drţava je poleg
upravne dejavnosti poskrbela za neposredno gospodarsko dejavnost. Kot nosilka
neposredne gospodarske dejavnosti se pojavlja preko svojih organov, zlasti preko
javne uprave. Največkrat se pojavlja tako, da uravnava in določa splošne pogoje za
opravljanje gospodarskih dejavnosti (Rakočevič, 1994, str.160).
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5 ORGANIZACIJA DRŢAVNE UPRAVE
Pod pojmom organizacija razumemo proces delitve dela in povezovanje delovnih
operacij, ki so razdeljene med različne ljudi in imajo vsa materialna sredstva za
opravljanje določenih nalog. Povezave med ljudmi pri izvršitvi skupnih nalog in načrt
razporeda opravil so trajne (Pusič v: Rakočevič, 1994, str. 131). Organizacije, ki
sestavljajo sistem javne uprave in s tem drţavno upravo, so relativno obstojne in
imajo visoko stopnjo formalizacije in profesionalnosti. Poleg tega ne opravljajo nalog,
ki so pomembne le za upravno organizacijo, ampak tudi druţbeno pomembne
naloge, ki so pomembne za celotno javnopravno skupnost. Drţava svoje naloge
izpolnjuje z različnimi drţavnimi organi. V diplomski nalogi sem se posvetila
organizaciji upravnih organov. Predstavniški organ imenuje upravne organe, ki
morajo delovati po njegovih smernicah in sprejemati odločitve, ki so pomembne za
odločitve predstavniškega organa (Bučar v: Rakočevič, 1994, str. 223). Ustava
Republike Slovenije v 120. členu določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in
način imenovanja njenih funkcionarjev urejajo zakoni, 121. člen pa določa, da so za
opravljanje nalog neposredno odgovorna ministrstva. Ker se upravni organi med
seboj razlikujejo, ločimo centralne in lokalne upravne organe. Razlikujejo se v stopnji
odvisnosti. Poznamo samostojne upravne organe in organe v sestavi. Razlike med
njimi so odvisne od sestave, načina vodenja in odločanja. Organizacija upravnih
organov mora biti prilagojena funkcijam, ki jih opravljajo. Konkretna organizacija
upravnih organov v posamezni drţavi je odvisna od vrste nalog, ki jih organi
opravljajo, te pa so odvisne od koncepta vloge drţave v posamezni druţbeni
skupnosti.
5.1 PRINCIPI ORGANIZIRANJA
Upravni organi se organizirajo po resornem ali teritorialnem principu, medtem ko se
drţavna uprava lahko organizira po resornem, teritorialnem ali po funkcionalnem
principu. Po resornem principu se ustanovi en upravni organ za eno ali več upravnih
panog. V sklopu organiziranosti so vsi upravni organi, ki delujejo na posameznem
področju, med seboj povezani. Obstajati mora resorni organ, ki je na področju
najvišji, vsi ostali so vanj vključeni na različne načine. Najvišji organ mora prenašati
svoja pooblastila na druge organe, ki imajo na določenem področju več strokovnosti
oz. vedenja (Bučar v: Rakočevič, 1994, str. 182). Število resorjev in področij, na
katerih bodo oblikovani upravni organi, je odvisno od druţbene skupnosti. Pri resorni
organiziranosti je potrebno paziti, da zadeve v posameznem delovnem področju ne
oz. čim manj posegajo v delovno področje drugega resorja, sicer lahko prihaja do
spora o pristojnosti. Zaradi naraščanja in razčlenjevanja nalog drţavne uprave število
upravnih resorjev narašča. Pri tem je prisotna horizontalna diferenciacija, ki pomeni
nastajanje razlik upravnih organov na isti ravni. Poznamo tudi vertikalno
diferenciacijo, kjer se povečuje število ravni, na katerih so oblikovani upravni organi.
To pomeni, da se povečuje število stopenj znotraj enotnega upravnega sistema.
Enote na isti stopnji opravljajo ista opravila, vendar vsaka za drug krog uporabnikov.
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Po funkcionalnem načelu se upravni organ ustanovi za opravljanje ene upravne
naloge za različna področja. Po teritorialnem načelu se upravni organi ustanovijo na
določenem območju in tu upravljajo določene naloge za različna področja. Po tem
načelu se v praksi ustanovijo upravne enote. V procesih delitve dela in
sistematičnega povezovanja delovnih operacij se oblikujejo različne organizacije kot
sestavni deli celotnega sistema javne uprave, ki pa se delijo še na notranje
organizacijske enote.
5.2 NOTRANJA ORGANIZACIJA
S pojmom notranja organizacija označujemo notranje povezave, razmerja in delitev
dela v posameznih upravnih organih (Grafenauer, 2003, str. 22). Delitev dela je
potrebna za uresničevanje nalog upravnega organa ter objektivne in subjektivne
pogoje za njihovo delovanje. Pomembna so vprašanja delovnih metod upravnih
organov, materialnih, tehničnih in drugih sredstev, ki so potrebna za njihovo delo, ter
vprašanja v zvezi z osebami, ki lahko delajo v teh organih. Upravni organ mora biti
organiziran tako, da je sposoben v celoti, učinkovito in smotrno opravljati vse
funkcije za tisto področje, za katero je ustanovljen. Organiziranje mora temeljiti na
ustreznih kriterijih in izvedeni delitvi dela. Osnova za delitev dela je obseg in vrsta
nalog, ki jih mora organ opravljati. Da je vse to izvedljivo, je potrebno celoto nalog
razdeliti na posamezne skupine in jih razporediti po organizacijskih enotah. Glavni
kriterij za razporeditev nalog je njihova narava, vsebina in način njihovega
opravljanja (Rakočevič, 1994, str. 192).
Naloge in dela se opravljajo v organizacijskih enotah, ki se oblikujejo s potrebnim
številom delavcev. Vrsta in število organizacijskih enot ter število potrebnih delavcev
se določi glede na vrsto, zahtevnost in obseg nalog, glede na njihovo medsebojno
povezanost ter glede na način in pogoje, ki so potrebni za njihovo opravljanje.
Obsega upravnih nalog, ki vedno bolj narašča, ni mogoče opraviti brez racionalizacije
in modernizacije. Ta dva procesa imata sicer enake cilje in naloge in sta tudi med
seboj povezana, vendar se nanašata na različne dejavnosti in postopke (Rakočevič,
1994, str. 193).
Racionalizacija upravnega dela se nanaša na racionalizacijo predpisov, številnih
postopkov, delovnih metod in notranje organizacije v upravi (Rakočevič, 1994, str.
193). Dotika se vprašanj, ki zadevajo objektivne in subjektivne pogoje, v katerih
upravni organi delujejo. Modernizacija je prinesla uvedbo sodobne informacijske
tehnologije, kamor sodi tudi uvedba sodobnih tehničnih sredstev (Rakočevič, 1994,
str. 193). Uporaba teh sredstev bi pri opravljanju rutinskih opravil racionalizirala in
modernizirala upravno delo ter razbremenila upravne strokovnjake, ki bi lahko več
dela posvetili ustvarjalnemu upravnemu delu.
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5.3 MINISTRSTVA
Ministrstva so temeljna organizacijska oblika slovenske drţavne uprave, ki so
organizirana resorno po delovnih področjih in se ustanovijo z zakonom za posamezno
upravno področje ali za več medsebojno povezanih področij (Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 152). Ministrstvo vodi in predstavlja minister, ki izdaja predpise
in sprejema odločitve v pristojnosti ministrstva. Odgovoren je tudi za stališča in
odločitve vlade ter za izvajanje odločitev. V vsakem ministrstvu lahko vlada na
predlog ministra imenuje drţavnega sekretarja, ki deluje kot namestnik ministra.
Namestnik ne more glasovati na seji vlade, ne more izdajati predpisov in ni član
vlade. Drţavni sekretar lahko ministra nadomešča pri opravljanju nalog v primeru
odsotnosti ali zadrţanosti in mu pomaga pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil,
ki mu jih da minister. Resorni minister vodi eno ministrstvo, vlada pa je lahko brez
resornih ministrov. Ministri brez resorja vodijo Sluţbo za evropske zadeve in razvoj,
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Sluţbo za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Ministri brez resorja pomagajo predsedniku vlade pri usklajevanju
dela ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih predsednik vlade podeli
(Portal Vlade Republike Slovenije, 2010). V vlado so imenovani ministri za naslednja
področja: finance; gospodarstvo; visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; zdravje;
notranje zadeve; zunanje zadeve; pravosodje; javno upravo; delo, druţino in socialne
zadeve; promet; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; okolje in prostor; kulturo;
šolstvo in šport ter obrambo, za katera se v Republiki Sloveniji organizirajo
ministrstva (Portal Vlade Republike Slovenije, 2010). Notranja organizacija
ministrstev se določi z aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji, ki ga izda
predstojnik, splošna pravila notranje organizacije pa ureja Uredba o notranji
organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in
pravosodnih organih (Virant, 2009, str. 109). V ministrstvih se po delovnih področjih
oblikujejo direktorati, ki se notranje delijo na urade in sektorje, ti pa na oddelke, ki
jih vodijo generalni direktorji. Oblikujejo se podporne sluţbe, kot so kadrovska,
finančno-računovodska in tehnična. Organizirane so v sekretariatu ministrstva, ki ga
vodi generalni sekretar. Urad se lahko ustanovi kot samostojen del ministrstva ali pa
se organizira znotraj direktorata in razčleni na sektorje.
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Slika 4: Notranja organiziranost ministrstva na splošno

Vir: Grafenauer (2006, str. 24)
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Slika 5: Notranja organiziranost Ministrstva za javno upravo
Sluţba za nevladne
organizacije

MINISTER

Sluţba za odnose z
javnostmi in promocijo

Kabinet ministra

Sluţba za notranjo revizijo

DRŢAVNI SEKRETAR

Direktorat za
organizacijo in
kadre

Direktorat za
e-upravo in
upravne procese

Sektor za
organizacijo in
usluţbenski sistem

Sektor za boljše
predpise in upravne
procese

Sektor za upravljanje
s kadrovskimi viri

Sektor za podporo
uporabnikom

Sektor za komisijo za
pritoţbe iz delovnega
razmerja in Uradniški
svet
Sektor za plače v
javnem sektorju
Upravna akademija

- Oddelek za razvoj
usposabljanja in
izpopolnjevanja v
upravi
- Oddelek za
organizacijo
strokovnih izpitov
v upravi

Sektor za razvoj
elektronskih
storitev (SRES)

Sektor za centralno
informacijsko
infrastrukturo

Sektor za
telekomunikacijsko
in lokalno
infrastrukturo

INŠPEKTORAT
ZA JAVNO
UPRAVO

Direktorat za
investicije in
nepremičnine
- Oddelek za
odpravo
administrativnih
ovir

Sektor za
pravne
zadeve
Sektor za
investicije in
mejo

- Oddelek
Podatkovni
center
- Oddelek za
sistemsko
administracijo in
aplikativno
podporo
- Oddelek za
sporočilne in
identifikacijske
sisteme

Sektor za
stvarno
premoţenje
drţave

- Oddelek za
telekomunikacijsko
infrastrukturo
(OTkI)
- Oddelek za
lokalno
informacijsko
infrastrukturo
(OLI)

Sektor za
stanovanjske
zadeve in
počitniško
dejavnost
- Oddelek za
stanovanjske
zadeve
- Oddelek za
počitniško
dejavnost

Sekretariat

Sluţba za
kadrovske
in splošne
zadeve
Sluţba za
finance in
proračun

Sluţba za
javna
naročila
Glavna
pisarna

Projektna
enota Strukturni
skladi

Vir: http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/organizacija/, 30. 3. 2010.

Nobeno ministrstvo nima pravice veta na odločitve drugih ministrstev, kar pomeni, da
so ministrstva enakopravna. Pri reševanju določenih problemov je potrebno
sodelovanje med resorji drţavne uprave, saj problemov običajno ne moremo
opredeliti samo na eno resorno področje. Ministrstva ustanavljajo skupna delovna
telesa v zadevah, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev. Da lahko
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minister vodi in usklajuje delo več ministrstev, potrebuje pooblastilo predsednika
vlade (ZDR, člen 63.).
5.4 ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV
Vlada na podlagi uredbe za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in
razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na
področju javnih sluţb ustanovi organe v sestavi ministrstev (ZDU, 21. člen), ki jih
vodijo direktorji, ki so odgovorni, da predstavljajo organ ter vodijo upravno in
strokovno delo (ZDU, 22. člen). Imenovani so v skladu z zakonom, ki ureja poloţaj
javnih usluţbencev. Organi v sestavi se ustanovijo za naloge, ki se izvajajo v večjem
obsegu in z namenom, da se zagotovi večja učinkovitost in kakovost upravljanja
naloga ali zgolj, če je potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju
nalog, kar je razvidno iz same narave ali delovnega področja nalog (Virant, 2009, str.
110). Vlada mora izkazati obstoj večjega obsega nalog, zaradi katerih se lahko
ustanovi organ v sestavi ministrstev, ki nato omogoča večjo učinkovitost in kakovost
nalog. Drugi razlog, zaradi katerega se lahko ustanovijo organi, je potreba po večji
samostojnosti pri opravljanju nalog. V 21. členu Zakona o drţavni upravi je podana
izjema, iz katere sledi, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju
na prvi stopnji pristojno ministrstvo, če pa je znotraj njega organiziran organ v
sestavi ministrstva, potem je na prvi stopnji pristojen organ v sestavi ministrstva.
Med organe v sestavi ministrstva sodijo: Policija, Generalštab slovenske vojske,
Davčna uprava Republike Slovenije, Carinska uprava Republike Slovenije, Geodetska
uprava Republike Slovenije in Veterinarska uprava Republike Slovenije. Organizacija
Geodetske uprave Republike Slovenije je prikazana v prilogi 2.
Organi v sestavi imajo menedţersko in strokovno samostojnost, lasten finančni in
kadrovski načrt ter samostojno upravljajo finančne in kadrovske vire. Samostojno
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in odločajo v upravnem postopku. Njihova
samostojnost ni popolna, saj so del ministrstva in celotnega sistema drţavne uprave.
Zakon o drţavni upravi v 23. in 24. členu določa razmerje med ministrstvom in
organom v sestavi. V členih je določeno, da organ v sestavi izvaja naloge v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, s programom dela, ki ga sprejme minister na predlog
predstojnika organa v sestavi, in v skladu s finančnim načrtom, ki se sprejme z
zakonom o javnih financah. Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo
in mu naloţi, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme
določene ukrepe ter mu o tem poroča. Minister tako nad organom v sestavi opravlja
nadzor, ki zajema (ZDU, 24. člen):
 nadzor dela organa v njegovi sestavi,
 zahtevo po poročilu, podatkih in drugih dokumentih v zvezi z opravljanjem dela
organa v sestavi,
 prevzem upravne zadeve, ki jo lahko kot organ druge stopnje prevzame organu v
sestavi, in jo reši, vendar samo v primeru, če organ v njegovi sestavi ne odloči v
roku,
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 odpravo in razveljavitev odločbe organa v svoji sestavi na podlagi 274. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku, kjer je ministrstvo drugostopenjski organ
in je zato po 276. členu pooblaščeno za opravljanje nadzorstvene pravice.
Organi v sestavi so za razliko od upravne enote, povsem samostojni pri svojem
delovanju.
5.5 UPRAVNE ENOTE
Upravne enote opravljajo naloge iz številnih področij, kar pomeni, da niso izpostava
centralnega organa, ampak so samostojne teritorialne enote (Virant, 2009, str. 115),
ki so ustanovljene z uredbo za opravljanje upravnih nalog. Po sedanjem stanju je v
Sloveniji 58 upravnih enot, ki so po teritorialnem načelu odgovorne za opravljanje
nalog iz področja upravnih notranjih zadev (drţavljanstvo, tujci, register prebivalstva,
osebni dokumenti), okolja in prostora (gradbena dovoljenja, tehnični pregledi
objektov), kmetijstva (varovanje zaščitenih kmetij), gospodarskih dejavnosti,
denacionalizacije, urejanja statusa ţrtev vojnega nasilja (Virant, 2009, str. 115).
Slika 6: Upravne enote v Republiki Sloveniji

Vir:
http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/ue.gov.si/templates/images/zemljevid_upravnih_enot.gif,
27. 4. 2010

Upravna enota je notranje organizirana na oddelke po delovnih področjih, ki jih
vodijo vodje oddelkov in na prvi stopnji odločajo o upravnih stvareh iz drţavne
pristojnosti. Za izvajanje najbolj pogostih upravnih nalog se lahko notranje
organizirajo tudi izpostave in s tem storitve še bolj pribliţajo strankam. Zadeve s
svojega delovnega področja opravljajo pod strokovnim vodstvom ministrstev, na
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katerih delovno področje sodijo posamezne zadeve. Ministrstvo upravni enoti daje
usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje
pristojnosti ter obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojega delovnega področja.
Prav tako spremlja organizacijo dela, usposobljenost usluţbencev za opravljanje
nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari ter nadzoruje izvrševanje
upravnih nalog. Ministrstvo lahko upravni enoti v okviru svojih pristojnosti naloţi
določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter upravni enoti o tem poroča
(Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 159).
Razmerje med upravno enoto in ministrstvi je hierarhično. Najtesnejša je vez med
upravno enoto in ministrstvom za javno upravo, ki na podlagi javnega razpisa
imenuje načelnika, ki upravno enoto vodi za obdobje 5 let. Načelniku se mandat
lahko podaljša brez javnega razpisa, lahko se ga predčasno razreši s te funkcije.
Načelnik upravne enote 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. Načelnik je odgovoren ministru, kar pomeni, da ima
ministrstvo menedţerske pristojnosti nad upravno enoto. Pri svojem delovanju ni
svoboden, ravnati mora v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in navodili, ki
mu jih posreduje pristojno ministrstvo. Ministru za javno upravo mora poročati o
celotnem delovanju upravne enote, medtem ko resornim ministrstvom poroča le o
izvrševanju nalog iz njihovih področij (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 159).
Ministrstvo za javno upravo nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne
enote v celoti, usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih
vprašanj ter daje upravni enoti usmeritve in navodila v zvezi z organizacijo dela,
kakovostjo poslovanja in odnosi s strankami. Druga ministrstva imajo vsebinske
vplive na upravno enoto, kar zajema dajanje usmeritev in navodil za delo na
posameznih področjih, strokovno pomoč in nadzor nad delovanjem upravne enote v
tistem segmentu izvrševanja predpisov, ki sodi v delovno področje ministrstva.
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, odločajo o pritoţbah zoper odločbe
upravne enote. Ena izmed 58 upravnih enot je Upravna enota Ljubljana, ki je hkrati
tudi največja upravna enota v Republiki Sloveniji (Virant, 2009, str. 116).
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6 UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
6.1 SPLOŠNO O UPRAVNI ENOTI
Upravna enota Ljubljana je ena izmed 58 upravnih enot v Sloveniji, s sedeţem na
Adamič-Lundrovem nabreţju 2 v Ljubljani. Upravna enota Ljubljana je največja
upravna enota in deluje od leta 1995, ko se je drţavna uprava popolnoma ločila od
lokalne samouprave. Usluţbenci, ki so bili takrat zaposleni na nekdanjih ljubljanskih
občinah (več o tem v poglavju 6.2.1), niso bili odpuščeni, nekaj je bilo preusmerjenih
na upravno enoto, preostali so ostali na občini. Z Zakonom o prevzemu drţavnih
funkcij (Ur. list RS, št.29/1995, 44/1996, odl.US: U-I-98/95. ZPDF) so občine ohranile
naloge s področja lokalne samouprave (ceste, komunala, šole, poštne storitve, vrtci,
kultura), medtem ko so bile upravne enote ustanovljene za ustrezno izvajanje nalog
drţavne uprave. Pri ločitvi drţavne uprave od lokalne samouprave je prišlo do delitve
arhiva, upravne enote so prevzele opremo in pridobile pravico do uporabe ustreznih
prostorov, ki so bili v občinski lasti.
6.2 ORGANIZACIJA UPRAVNE ENOTE
Upravna enota Ljubljana je največja upravna enota v Republiki Sloveniji in ima
pomembno vlogo pri predlogih sprememb zakonodaje. Po sedanjem stanju je v
Upravni enoti Ljubljana sistematiziranih 360 delovnih mest, od tega je 279 uradniških
in 81 strokovno-tehničnih.
Slika 7: Število zaposlenih po Izpostavah v Upravni enoti Ljubljana v zadnjih treh letih
Število zaposlenih po Izpostavah
Sektor za upravne notranje zadeve

Izpostava

Izpostava Vič - Rudnik
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Izposatava Center
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Vir: Kadrovska sluţba Upravne enote Ljubljana, 30. 3. 2010.
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6.2.1 Teritorialna organiziranost
Območje upravne enote se določi na podlagi uredbe, ki jo izda vlada. Znotraj
Upravne enote Ljubljana se za izvajanje določenih upravnih nalog organizirajo
izpostave, ki so organizirane na sedeţih nekdanjih desetih ljubljanskih občin, ki se
razprostirajo na 903,8 km2, in za katera Upravna enota Ljubljana opravlja upravne
naloge s področja gospodarstva, kmetijstva, obče uprave, okolja in prostora ter
premoţenjsko pravnih zadev. Nekdanje ljubljanske občine so: Mestna občina
Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Horjul, Občina
Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče in
Občina Vodice.
6.2.2 Notranje organizacijske enote v Upravni enoti Ljubljana
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnik s soglasjem vlade. Zagotoviti
mora strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih nalog, nad
katerim mora biti izveden notranji nadzor. Prav tako pa mora biti zagotovljena tudi
usmerjenost organa k uporabnikom njegovih storitev ter učinkovito sodelovanje
upravne enote z drugimi organi. Z notranjo organizacijo se določijo način vodenja
notranjih organizacijskih enot ter njihove organizacijske enote, delovna področja in
medsebojna razmerja, naloge, pooblastila in odgovornost vodij notranjih
organizacijskih enot ter način sodelovanja z drugimi organi. V Upravni enoti Ljubljana
so za posamezna delovna področja in opravljanje nalog ter glede na pristojnosti
organizirane notranje organizacijske enote:
 Oddelek za splošne zadeve in kadre, znotraj katerega se organizira sluţba za
finance,
 Sluţba za informatiko,
 Sektor za upravne notranje zadeve,
 Oddelek za okolje in prostor ter premoţenjsko pravne zadeve in
 Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo.
Omenjeni oddelki so organizirani v izpostavah Beţigrad, Center, Moste - Polje, Šiška
in Vič - Rudnik.
Notranja organizacija upravne enote je enaka notranji organizaciji območnih enot
ministrstev ter organov v sestavi ministrstev. Če je za opravljanje nalog
sistematizirano najmanj 30 delovnih mest se organizirajo sektorji, v primeru 8
sistematiziranih delovnih mest se organizirajo oddelki. Znotraj oddelka se organizirajo
referati, vendar samo v primeru, če je za oddelke sistematizirano 16 delovnih mest, v
referatu pa najmanj 5 delovnih mest. Sluţbe za spremljajoče naloge se organizirajo,
če je sistematizirano najmanj 5 delovnih mest. Glavna pisarna se oblikuje za
opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vloţišča in nalog
sprejemne in informacijske pisarne, če je za to sistematizirano najmanj 5 delovnih
mest (Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih, 22. člen).
V Upravni enoti Ljubljana se lahko zaradi večje dostopnosti upravnih storitev
organizira krajevni urad kot notranja organizacijska enota. Naloge v krajevnem uradu
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se opravljajo kot metoda dela v okviru upravne enote, ne da bi se krajevni urad
oblikoval kot organizacijska enota. Znotraj Upravne enote Ljubljana je organiziranih
11 krajevnih uradov: Krajevni urad Dobrova, Krajevni urad Polhov Gradec, Krajevni
urad Ig, Krajevni urad Horjul, Krajevni urad Preserje, Krajevni urad Brezovica,
Krajevni urad Škofljica, Krajevni urad Velike Lašče, Krajevni urad Vodice, Krajevni
urad Medvode in Krajevni urad Dol pri Ljubljani. Naloge zagotavljajo javni usluţbenci
Sektorja za upravne notranje zadeve, ki so prav posebna enota Upravne enote
Ljubljana. Organigram Upravne enote Ljubljana je na ogled v prilogi 1.
6.2.3 Izpostave upravne enote Ljubljana
Izpostavo vodi vodja izpostave na podlagi predpisov in navodil nadrejenih. Upravna
enota Ljubljana obsega pet izpostav, ki se notranje delijo na oddelke. Oddelek za
okolje in prostor ter premoţenjsko pravne zadeve je organiziran v vseh petih
izpostavah, Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo v izpostavah
Beţigrad, Moste - Polje, Šiška ter Vič - Rudnik, medtem ko je v Izpostavi Center
poleg Oddelka za okolje in prostor ter premoţenjsko pravne zadeve organiziran še
Oddelek za gospodarstvo in občo upravo. Njihove naloge podrobneje določa Akt o
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Upravni enoti Ljubljana, z dne
22. 12. 2003, kjer 13. člen določa naloge, ki se opravljajo v sklopu Oddelka za okolje
in prostor ter premoţenjsko pravne zadeve.
V sklopu oddelka se opravljajo naloge s področja gradnje objektov, kjer vodijo
postopke za izdajo gradbenih dovoljenj, izdajo dovoljenj za posege v naravo, izdajo
obratovalnih dovoljenj bazenov in smučišč. Na področju premoţenjsko pravnih zadev
vodijo postopke o denacionalizaciji, postopke za razlastitev nepremičnin, postopke o
ustanovitvi sluţnosti oz. o omejitvi lastninske pravice. Na področju rudarstva vodijo
postopke za izdajo dovoljenj za predhodno raziskovanje mineralnih surovin. Na
področju stanovanjskega gospodarstva za območja primestnih občin zaposleni vodijo
postopke za izdajo dovoljenj za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
ter zanje vodijo registre upravnikov stavb in najemnih pogodb. 14. člen Uredbe o
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Upravni enoti Ljubljana, z dne
22. 12. 2003, določa naloge Oddelka za gospodarstvo in občo upravo, ki se
organizira le v izpostavi Center. V sklopu te izpostave se opravljajo naloge s področja
gospodarstva, v okviru katerega opravljajo vpise zavezancev, ki opravljajo dopolnilno
delo ter sprejemajo vloge za opravljanje kratkotrajnega dela.
Na področju obče uprave vodijo postopke o denacionalizaciji premičnin, evidenco
statutov sindikatov, postopke za priznanje statusa in uveljavitev pravic ţrtev vojnega
nasilja, vojnih veteranov, vojnih invalidov in o njih vodijo evidence ter jim opravljajo
izplačila. V sklopu pisarniškega poslovanja in poslovanja z dokumentarnim gradivom
so zadolţeni za vodenje, urejanje in vzdrţevanje tekoče in stalne zbirke
dokumentarnega gradiva, označevanje, hranjenje in izročanje arhivskega gradiva
pristojnemu arhivu, nudenje strankam splošne informacije, naročanje stranke pri
uradnih osebah, sprejemanje vlog na zapisnik, frankiranje in vročanje pošte,
evidentiranje, klasificiranje in signiranje zadev in dokumentov. Področje kmetijstva v
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sklopu Oddelka za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo obsega izdajo odločb
glede zaščite kmetije, o katerih vodijo register, izdajo dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, izdajo potrdila o zaščitenih kmetijah in o priznanju
statusa kmeta ter letno preverjajo pogoje za dopolnilne dejavnosti.
6.2.4 Sektor za upravne notranje zadeve
V Upravni enoti Ljubljana je organiziran Sektor za upravno notranje zadeve, ki je
prav posebna enota in je ne uvrščamo pod nobeno izpostavo. Sedeţ ima na Tobačni
5 v Ljubljani in obsega pet oddelkov, ki se organizirajo po strokovnih področjih. Kot
samostojna organizacijska enota se v sektorju organizira tudi glavna pisarna. V
Oddelku za javni red se opravljajo naloge s področja izdajanja potnih listin in osebnih
izkaznic, vodijo register stalnega in začasnega prebivališča ter evidence volilne
pravice. Na tem oddelku sta organizirani tudi dve notranji organizacijski enoti. V
Referatu za evidenco prebivalstva se vodijo skrajšani postopki pridobitve osebnega
dokumenta, register izdanih dokumentov ter register stalno in začasno prijavljenih
posameznikov za območje Upravne enote Ljubljana. Druga enota je Referat za
krajevne urade, javne prireditve in društva, kjer se vodijo postopki s področja javnih
zbiranj in zdruţevanj ter naloge, ki jih opravljajo uradniki na krajevnih uradih kot
način dela na območju primestnih občin. Naloge s področja matičnih zadev in
drţavljanstva se opravljajo v Oddelku za matične zadeve, kjer sta prav tako
organizirani dve notranji organizacijski enoti: Referat za osebna stanja in Referat za
matične knjige. Delo oddelkov se močno prepleta. V Oddelku za promet se opravljajo
naloge s področja registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Tu je organiziran
Referat za izdajo vozniških in prometnih dovoljenj, kjer se vodijo skrajšani
ugotovitveni postopki. Tujci urejajo svoj status na Oddelku za tujce. Tu se izdajajo
osebne izkaznice in potni listi, opravlja se prijava in odjava prebivališča tistim, ki so
začasno ali stalno naseljeni v Sloveniji. V Sektor za upravno notranje zadeve pa sodi
tudi Izpitni center, katerega dejavnost je izdajanje potrdil o opravljenem izpitu ter
izdajanje in podaljševanje vozniških dovoljenj (Oddelek za splošne in kadrovske
zadeve, 19. 5. 2010).
6.3 PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE
Na območju upravne enote se izvajajo naloge iz drţavne uprave. Na I. stopnji
upravna enota odloča v upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti, opravlja druge
upravne naloge iz drţavne pristojnosti, določene s področnimi zakoni, opravlja pa
tudi določene naloge iz pristojnosti ministrstev. Upravna enota je pristojna za
vodenje različnih evidenc, izdajanje potrdil ter svetovanje strankam. Upravne naloge
s področja upravnih notranjih zadev za območje celotne Upravne enote Ljubljana se
izvajajo v Sektorju za upravne notranje zadeve, vse ostale naloge se izvajajo v
izpostavah. Naloge upravne enote so določene s področnimi zakoni:
 Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/2002 Spremembe: Ur. list RS, št.
97/2003 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004
Odl. US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/200534













ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl. US: U-I-286/04-46,
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, ZGO-1.)
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27I/1991-I Spremembe: Ur. list RS, št.
56/1992 Odl. US: U-I-10/92-19, 13/1993 Odl. US: U-I-25/92-27, 31/1993,
24/1995 Odl. US: UI 72/93, 29/1995-ZPDF, 74/1995-ZZDZVP, 20/1997 Odl. US:
U-I-81/94, 23/1997 Odl. US: U-I-23/93, 41/1997 Skl.US: U-I-107/96, 49/1997,
87/1997, 65/1998, 83/1998 Skl.US: U-I-387/98, 11/1999 Odl. US: U-I-144/97
(16/1999 popr.), 31/1999 Odl. US: U-I-309/98, 60/1999 Odl. US: U-I-387/98,
1/2000 Odl. US: U-I-22/99, 66/2000, 66/2000, 54/2002 Odl. US: U-I-130/01-18,
54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 18/2005 Odl.
US: U-I-58/04-7, 6/2008 Skl.US: U-I-251/07-6, 113/2008 Odl. US: Up-1734/0726, U-I-149/07, ZDen.)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 Spremembe: Ur. list
RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, ZPNačrt.)
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/2004 Spremembe: Ur. list RS, št.
17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD,
66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, ZVO-1.)
Zakon o vojnih invalidih (Ur. list RS, št. 63/1995 Spremembe: Ur. list RS, št.
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-224/03-15,
61/2006-ZDru-1, 114/2006-ZUTPG, ZVojI.)
Zakon o osebni izkaznici (Ur. list RS, št. 75/1997 Spremembe: Ur. list RS, št.
60/2005, 100/2005-UPB1, 44/2008, 71/2008-UPB2 (11/2009 popr.), ZOIzk.)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/1996 Spremembe: Ur. list RS, št.
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,
ZKZ.)
Zakon o splošnem upravnem postopku

Upravna enota zagotavlja upravne storitve na področju:
 notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava prebivališča, področje matičnih zadev,
področje tujcev),
 graditve objektov in drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno
dovoljenje),
 kmetijstva (promet s kmetijskimi zemljišči, zaščitene kmetije),
 gospodarskih dejavnosti
 obče uprave
Znotraj področij Upravna enota Ljubljana vodi posamezne postopke, v katerih izdaja
odločbe. Statistično so prikazani podatki za vsako področje posebej, in sicer za tiste
postopke, kjer so zadeve še v reševanju ter za postopke, kjer so zadeve ţe rešene.
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Tabela 2: Število zadev v reševanju po letih

Okolje in prostor
Kmetijstvo
Gosp. dejavnosti
Obča uprava
Notranje zadeve

Leto
2008
2009
4.261
4.126
1149
938
11
3
2.850
2.513
137.270 135.243

Skupaj

145.541 142.823

Področja

Vir: Oddelek za splošne in kadrovske zadeve Upravne enote Ljubljana 4. 6. 2010.
Tabela 3: Število rešenih zadev po letih

Okolje in prostor
Kmetijstvo
Gosp. Dejavnosti
Obča uprava
Notranje zadeve

Leto
2008
2009
2.730
2.912
1.026
865
7
3
2.662
2.357
129.851 128.530

Skupaj

136.276 134.667

Področja

Vir: Oddelek za splošne in kadrovske zadeve Upravne enote Ljubljana, 4. 6. 2010.

V letu 2008 so imeli v reševanju 145.541 zadev, od katerih je bilo rešenih 136.276. V
letu 2009 je število zadev padlo, od 142.823 so jih rešili 134.667. Podrobnejše
naloge, ki jih opravlja Upravna enota Ljubljana, so predstavljene ţe v sklopu
posameznih oddelkov v poglavjih 5.2.3 in 5.2.4, kjer so opisane izpostave in Sektor
za upravno notranje zadeve. Upravna enota Ljubljana opravlja spremljajoče naloge
na področju finančnega in materialnega poslovanja, kadrovskih zadev, informatike,
skupnih zadev in naloge s področja obrambnih priprav.
6.4 MODERNIZACIJA UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA
Modernizacija Upravne enote Ljubljana poteka z uvajanjem določenih načel v
poslovanje. Pomembna je usmerjenost v rezultate, osredotočenost na odjemalca,
voditeljstvo in stanovitnost namena, upravljanje na podlagi procesov in dejstev,
razvoj in vključevanje zaposlenih, razvijanje partnerstev, druţbena odgovornost
organizacije in stalnost učenja, inoviranja ter izboljševanja. Z namenom njihovega
uvajanja v poslovanje, se je Upravna enota Ljubljana prijavila za pridobitev Priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Zunanji opazovalci podajo ocene,
kaj bi Upravna enota Ljubljana lahko izboljšala, v čem so prednosti njenega
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delovanja in kako naj ta načela doseţejo. Organizacije iz različnih vzrokov in z
različnimi nameni sestavljajo vloge za pridobitev PRSPO. Nekatere ţelijo priti v vrh
poslovne odličnosti, medtem ko je namen Upravne enote Ljubljana, da s pomočjo
PRSPO doseţejo prej omenjena načela ter pridobijo potrditev o svojem delu.
Dolgoročen cilj je doseči vrh poslovne odličnosti (Oddelek za splošne in kadrovske
zadeve Upravne enote Ljubljana, 4. 6. 2010).
PRSPO je priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za doseţke na področju
kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja
in inovativnosti (Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, 1.
Člen. Ur. list RS št. 22/1998, 55/2003, 83/2003-UPB1, 92/2007. ZPPO). Postopek za
priznanje vodi Urad Republike Slovenije za meroslovje, ki je organ v sestavi
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V postopku se prijavljene
organizacije ocenjujejo po merilih, ki so enaka merilom evropske nagrade za
odličnost. V Republiki Sloveniji se organe javne uprave in gospodarske druţbe
ocenjuje na podlagi modela EFQM (The European Foundation for Quality
Management ) in CAF. Model EFQM strmi k samooceni organizacije, ki jo nato ocenijo
zunanji neodvisni ocenjevalci, za model CAF pa je značilna notranja ocenitev. S
samoocenitvijo se omogoča, da se jasno prepozna, kje so prednosti in kje priloţnosti
za izboljšave za posamezne organe.
Slika 8: Model EFQM

Vir: Urad Republike Slovenije za meroslovje (2009, str. 5)

Iz modela EFQM je razvidno, da se odlični rezultati pri delovanju, odjemalcih,
zaposlenih in druţbi doseţejo z voditeljstvom, ki je gonilo politike in strategije,
zaposlenih, partnerstev in virov ter procesov (Urad Republike Slovenije za
meroslovje, 2009, str. 5). Za pridobitev priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost mora steči postopek, ki se začne z javnim razpisom, ki je objavljen tudi na
spletni strani Urada Republike Slovenije za meroslovje.
Upravna enota Ljubljana se je dne 5. 6. 2009 prijavila na javni razpis, svojo namero
je 22. 6. 2009 posredovala Uradu za meroslovje (v nadaljevanju MIRS). Znotraj
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Upravne enote Ljubljana so 30. 6. 2009 imenovali delovno skupino, ki je bila
zadolţena za pripravo vloge, ki mora obsegati 9 določenih poglavij, ki se nanašajo na
merila, in se obravnavajo na maksimalno 75 straneh. Omenjena skupina je v času od
30. 6. 2009 do 20. 9. 2009 sestavljala vlogo po razpisanih navodilih in modelu EFQM
ter jo nato 30. 9. 2009 skupaj s prijavo posredovala na MIRS. Vlogo so ocenili
ocenjevalci, ki so bili izbrani izmed vodstvenih delavcev in strokovnjakov in so z
rezultati svojega dela dokazali svojo odličnost na področju poslovanja in kakovosti v
gospodarskih organizacijah, zavodih in ustanovah. Ocenjevalci nato samostojno
ocenijo vsako izmed 9 meril z vidika prednosti in s področja za izboljšave, nato vsi
skupaj podajo ustrezno oceno. Sledi obisk ocenjevalcev na lokacijah organizacij.
Upravno enoto Ljubljano so obiskali 20. 1. 2010, kjer je 5 neodvisnih ocenjevalcev
pregledalo poslovanje. Končno poročilo o ocenjevanju je Upravna enota Ljubljana
prejela 1. 4. 2010, ki je vsebovalo prednosti in priloţnosti za izboljšanje ter podrobne
podatke ocen po posameznih merilih. Od 1. 4. 2010 do 7. 4. 2010 je potekala analiza
končnega poročila. 7. 4. 2010 je potekala slovesnost ob podelitvi priznanj Republike
Slovenije za poslovno odličnost.
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7 ZAKLJUČEK
Drţavna uprava je nepogrešljivi del izvršilne veje oblasti v Republiki Sloveniji. Znotraj
nje se opravljajo naloge, s katerimi se je srečal ţe vsak posameznik, zato je
pomembno, kako se te naloge opravljajo. Drţavna uprava mora strmeti k
zadovoljstvu strank in omogočiti, da svoje opravke opravijo v čim krajšem času.
Uporabnikom storitev drţavne uprave mora biti omogočena hitra dostopnost storitev,
to je predvideno ţe v načelih drţavne uprave, ki se z razvojem še dodatno
dopolnjujejo in nekoliko spreminjajo.
Usmerjenost k zadovoljevanju potreb strank in uresničevanje načel drţavne uprave
se uvrščata med pomembnejše cilje drţavne uprave, ki je doţivljala velike
spremembe. K spremembam so veliko pripomogli procesi privatizacije, modernizacije
in globalizacije. V praksi je najbolj uveljavljena slednja. Cilj reforme javne uprave je,
da se delovanje javne uprave čim bolj pribliţa strankam. Uvedba e-uprave je
omogočila urejanje postopkov od doma, prav tako pa nam ob vloţitvi določene vloge
za določeno zadevo ni potrebno prilagajati toliko dokumentacije, saj so organi
medsebojno povezani in pridobivajo informacije drug od drugega. Več pozornosti bo
treba v prihodnosti nameniti usposabljanju javnih usluţbencev, predvsem starejši
generaciji, ki ne sledi novostim, ter odnosu usluţbencev do strank.
Pri reševanju zadev ima pomembno vlogo upravni postopek, ki mora teči hitro in brez
nepojasnjenega čakanja. Organi morajo voditi postopek v skladu z načeli splošnega
upravnega postopka in v okviru svoje pristojnosti. Zgodi se lahko, da niti organi sami
ne vedo, kdo je v določeni zadevi pristojen, in je tako potrebno najprej določiti
pristojni organ, namesto da bi upravni postopek ţe stekel in bi se o upravni zadevi ţe
odločalo.
Upravne enote so ob svojem nastanku prevzele naloge iz pristojnosti občin. V
prihodnosti se obeta uvedba pokrajin. Ustavne spremembe določajo, da bodo
pokrajine, poleg lokalnih zadev širšega pomena in zadev regionalnega pomena,
opravljale tudi določene drţavne upravne zadeve, ki jih sedaj še opravljajo upravne
enote. Ob prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na pokrajine bo drţava morala
zagotoviti ustrezna finančna sredstva, prenos pa se bo opravil na podlagi javnega
pooblastila.
Ker se organizacija drţavne uprave spreminja, so spremembe prisotne tudi v Upravni
enoti Ljubljana. V letu 2009 sta se zdruţili Sluţba za kadre ter Sluţba za skupne
zadeve, plan in analize in povezali v Oddelek za splošne zadeve in kadre. V
prihodnosti naj bi se glavne pisarne vseh izpostav upravne enote zdruţile v eno, ki bo
pristojna za vse izpostave. Do sprememb je prišlo tudi v notranji organizaciji
Upravne enote Ljubljana, kjer so uvedli skupine, ki skrbijo, da bi bili postopki hitrejši,
enostavnejši, ali pa preprosto iščejo drugačne predloge za rešitve na področjih (npr.
kadilnica v prostorih upravne enote).
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Drţavna uprava predstavlja »ţiv« mehanizem, ki se vedno spreminja in mora biti
vedno pripravljen na spremembe. Zahteva ustrezno izobraţene usluţbence, ki morajo
svoje znanje izpopolnjevati in se spremembam v upravi prilagajati. V nasprotnem
primeru drţavna uprava ne napreduje in ni v koraku z ostalimi drţavami, to pa lahko
pripelje do negativnih posledic za celotno drţavo.
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