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POVZETEK

Ljudje se na vsakem koraku srečujemo s storitvami. So pravzaprav del našega življenja.
Organizacije, ki imajo monopolni položaj, tako kot javna in državna uprava, ki izvajajo
javne storitve, morajo pri določanju svojih specifikacij oziroma standardov kakovosti
upoštevati določene zakonske predpise in pravila, zato zanjo ne veljajo pravila trga. Vsaka
organizacija, še posebej pa javna uprava oziroma državna uprava, se morajo nenehno
prilagajati spremembam informacijske družbe, velik vpliv nanj pa imajo tudi vplivi
gospodarstva, politike in drugi vplivi okolja. Upravne enote, ki opravljajo teritorialno
funkcijo državne uprave, imajo velik vpliv na delovanje same državne uprave. Njihov
namen je služiti državljanom oziroma uporabnikom javnih storitev, zato je pomembno, da
zagotavljajo kakovostne in uporabnikom usmerjene storitve. Dejstvo pa je, da imajo
uporabniki vedno večji pomen, tudi njihova vloga pri soustvarjanju politike državne uprave
je vedno večja. Uporabniki javnih storitev so čedalje bolj kritični in zahtevajo kakovostne
storitve, ki ne samo zadovoljijo njihova pričakovanja, ampak jih tudi presežejo. Zaradi
zavedanja državne uprave o vse večjem pomenu uporabnikov in s tem delovanja upravnih
enot je prišlo do korenitih sprememb, predvsem do vpeljave novega javnega
menedžmenta, s katerim želi državna uprava vnesti nekaj prvin in načel delovanja
zasebnega sektorja v izvajanje storitev v javni upravi. Eno izmed najpomembnejših načel
novega javnega menedžmenta je usmerjenost k uporabnikom, ki vsebuje intenzivno
informiranje, sodelovanje uporabnikov pri oblikovanju uprave, upoštevanje uporabnikovih
predlogov glede spreminjanja uprave, oblikovanje ustreznih standardov javnih storitev,
možnost pritožb uporabnikov, časovno in prostorsko dostopnost storitev uporabnikov pa
tudi učinkovitost in medosebni odnos med javnimi uslužbenci, ki predstavljajo upravne
enote, in uporabniki javnih storitev.
Diplomska naloga v empiričnem delu temelji na raziskavi o usmerjenosti javnih storitev k
uporabnikom, in sicer na primerjavi med Upravno enoto Celje in Upravno enoto Velenje.
KLJUČNE BESEDE: javni sektor, javna uprava, državna uprava, upravne enote, kakovost,
novi javni management, usmerjenost k uporabnikom
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SUMMARY
ORIENTATION OF PUBLIC SERVICES TO THE USERS – a comparison between
the administrative Units Celje and Velenje
People face services everywhere. They are actually a part of our lives. Companies that
have a monopolistic position, like a public and state administration, which implement
public services, have to reflect certain statutory provisions and rules for determining their
specifications and quality standards. Any organization, especially the public or state
administration, needs to constantly adapt to changes of informational society. It is also
greatly impacted by the effects of the economy, politics and other environmental
influences. Administrative units, which perform the territorial function of state
administration, have a major impact on the functioning of government itself. Their
purpose is to serve the citizens and the users of public services, and therefore it is
important to provide quality and user-oriented services. The fact is that the users have
increasing importance, including their role in co-creating government policies is
increasing. The users of public services are increasingly critical and require high-quality
services not only to meet their expectations but also to exceed their expectations.
Because of awareness of the state administration of the increasing importance of the
users and the operation of administrative units, there has been a radical change,
especially the introduction of new public management, by which government department
wants to enter some of the elements and principles of the private sector to deliver
services in public administration. One of the most important principles of new public
management is an orientation towards the users, which includes an intensive information,
users’ involvement in shaping the administration, accepting user's proposals for changing
the administration, the formulation of appropriate standards of public services, the
possibility of complaints, temporal and spatial availability of service for the users as well
as efficiency and interpersonal relationship between public servants who represent the
administrative units, and the users of public services.
The diploma paper in its empirical part bases on the research of orientation of public
service for its users, comparing the Administrative unit Celje and the Administrative Unit
Velenje.
KEY WORDS: public sector, public administration, state administration, administrative
units, quality, new public management, customer orientation
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČA
Čas v katerem živimo, zahteva od nas, predvsem pa od inštitucij javne oziroma državne
uprave nenehno prilagajanje hitrim spremembam okolja. Številni reformni procesi so imeli
pomembno vlogo pri oblikovanju državne uprave, kot jo poznamo danes. Posledica tega je
velik napredek v samem razvoju državne uprave, s tem pa tudi upravnih enot. Upravne
enote kot vršilke teritorialne funkcije državne uprave imajo pomembno vlogo pri
zagotavljanju javnih storitev, zato je njihovo uspešno in kakovostno delovanje ključ k
usmerjenosti k uporabnikom. Usmerjenost javne uprave k uporabnikom ne mora veljati
absolutno. Meja je začrtana z javnim interesom, ki pa ne sme biti ogrožen. Usmerjenost k
uporabnikom pomeni, da morajo upravne enote ravnati tako, da bodo uporabniki
zadovoljni, saj je ne nazadnje uprava servis vsakemu državljanu.

1.2 PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA
Problem današnjega časa je predvsem ta, da so javne storitve, ki nam jih zagotavljajo
organi državne uprave splošno gledano ne ravno najbolje usmerjene k uporabnikom, kar
predstavlja precej pereč problem med uporabniki javnih storitev, ki si želijo kakovostnih
storitev predvsem od inštitucij državne uprave.
Predmet raziskovanja sta Upravna enota Celje in Upravna enota Velenje. Z raziskavo sem
želela ugotoviti, ali so storitve Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje usmerjene k
uporabnikom. V diplomskem delu sem postavila 6 hipotez. Anketni vprašalnik sem
postavila tako, da bi s pomočjo odgovorov anketiranih oseb dobila odgovore na vse
zastavljene hipoteze.
HIPOTEZA 1: Ljudje uporabljajo storitve Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje od
1 do 5-krat na leto.
HIPOTEZA 2: Ljudje ocenjujejo delo Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje kot
dobro.
HIPOTEZA 3: Ljudje so zadovoljni z ustrezno hitrostjo reševanja postopkov v obeh
upravnih enotah, v Upravni enoti Celje in Upravni enoti Velenje.
HIPOTEZA 4: Načelo usmerjenosti k uporabnikom se na Upravni enoti Celje in Upravni
enoti Velenje izvaja uspešno.
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HIPOTEZA 5: Storitve, ki jih izvajata Uprava enota Celje in Upravna enota Velenje, so
dobro usmerjene k uporabnikom.
HIPOTEZA 6: Ljudje v Upravni enoti Celje in v Upravni enoti Velenje uporabljajo državni
portal e-uprava.

1.3 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen raziskovanja je ugotoviti, ali so storitve Upravne enote Celje in Upravne enote
Velenje usmerjene k uporabnikom. To sem skušala raziskati s pomočjo anketnega
vprašalnika o usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom, ki sem ga sestavila za
omenjeno raziskavo.
Cilj raziskovanja je torej ugotoviti, ali so uporabniki zadovoljni s storitvami Upravne enote
Celje in Upravne enote Velenje, ali se načelo usmerjenosti k uporabnikom izvaja uspešno
na obeh upravnih enotah, kako pogosto uporabljajo storitve upravnih enot, kako splošno
ocenjujejo delo Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje, ali so po njihovem mnenju
storitve Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje usmerjene k uporabnikom. Med
drugim je bil cilj raziskovanja ugotoviti, kateri so osrednji problemi izvajanja javnih
storitev in kateri so tisti razlogi, ki po njihovem mnenju zavirajo večjo učinkovitost
izvajanja javnih storitev ter ali si Upravna enota Celje in Upravna enota Velenje s svojim
delovanjem dovolj prizadevata za usmerjenost k uporabnikom. Cilj raziskovanja je bil
ugotoviti, katere so glavne slabosti delovanja upravne enote in na katerih področjih
delovanja Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje vidijo uporabniki možnosti za
izboljšave. Eden izmed ciljev je bil tudi ugotoviti, ali so uporabniki opazili kakšen napredek
oziroma kakšne spremembe v delovanju Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje v
zadnjih 5–10 letih in ali uporabljajo državni portal e-uprava ter katere storitve uporabljajo
na državnem portalu e-uprava, v kolikor ga uporabljajo.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Za ugotavljanje usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom Upravne enote Celje in
Upravne enote Velenje je bila uporabljena metoda anketnega vprašalnika, ki sem ga
sestavila sama, delno pa tudi s pomočjo anketnega vprašalnika o ugotavljanju
zadovoljstva strank s spletne strani Ministrstva za javno upravo.

1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V prvem poglavju so predstavljena izhodišča diplomske naloge, problem, predmet in
zastavljene hipoteze, namen in cilj diplomske naloge, metode raziskovanja in pa struktura
diplomskega dela.
2

V drugem poglavju so razloženi osnovni pojmi, in sicer javni sektor, javna uprava in
državna uprava ter upravne enote.
V tretjem poglavju je predstavljena kakovost poslovanja v javni upravi, najprej je
predstavljen sam pojem kakovosti, sledi kakovost v upravnih enotah in kakovost storitev.
V četrtem poglavju je predstavljena Upravna enota Celje.
V petem poglavju sledi predstavitev Upravne enote Velenje.
V šestem poglavju sledi predstavitev novega javnega menedžmenta. Najprej je
predstavljen sam pojem novega javnega menedžmenta, vsebina njegovega koncepta,
nato njegov na izvajanje javnih storitev ter njegova prihodnost.
V sedmem poglavju je prestavljena usmerjenost k uporabniku tudi kot načelo delovanja
javne uprave.
V osem poglavju je podrobno predstavljena raziskava o usmerjenosti javnih storitev k
uporabnikom, na primeru Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje. Temu sledi še
primerjava raziskave o usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom med upravnima
enotama in najpomembnejše ugotovitve primerjave raziskave o usmerjenosti javnih
storitev k uporabnikom med pravnima enotama.
V devetem poglavju sledijo rezultati oziroma preveritev zastavljenih hipotez v diplomski
nalogi.
V desetem poglavju so zaključne ugotovitve z lastnimi predlogi za izboljšanje usmerjenosti
javnih storitev na obravnavanih upravnih enotah.
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2 OSNOVNI POJMI

2.1 JAVNI SEKTOR
Vse javnopravne organizacije (ali osebe javnega prava) zajamemo z izrazom »javni
sektor«. Javni sektor je torej celota vseh oseb javnega prava – države in vseh drugih oseb
javnega prava, ki jim država zagotavlja javno subjektiviteto in določena pooblastila. V
javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo
javne potrebe. Gre za tiste potrebe, interese in funkcije, glede katerih se sprejme
odločitev, da jih bomo urejali kot javne zadeve na ravni države ali lokalnih skupnosti
(Virant, 2009a, str. 13).
Javni sektor torej sestavljajo država (z vsemi svojimi organi), lokalne skupnosti (s svojimi
organi), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javna podjetja. V javnem sektorju
poteka proces upravljanja javnih zadev (upravno-politični proces) in zagotavljanje javnih
služb. Upravljanje javnih zadev (oblastni del funkcij javnega sektorja) poteka v državnih
organih, organih lokalnih skupnostih in nosilcih javnih pooblastil (javne agencije, javni
skladi …), izvajanje javnih služb (servisni del funkcij javnega sektorja) pa pretežno poteka
v javnih zavodih (na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, socialnega
varstva, znanosti in raziskovanja) in javnih podjetjih (na področju tako imenovanih
gospodarskih javnih služb, kot so komunalne dejavnosti, upravljanje javnih energetskih in
transportnih omrežij, osnovne poštne storitve, vodnogospodarska dejavnost …) (Virant,
2009b, str. 17, 18).
Enotna opredelitev javnega sektorja v svetovnem merilu ne obstaja, prav tako ni razvidno
razlikovanje med javnim in zasebnim sektorjem v slovenski pravni ureditvi. Možno bi ga
bilo opredeliti z vidika ustanoviteljstva, financiranja, razpolaganja z lastnino,
zadovoljevanja javnih potreb, uresničevanja javnega interesa … (Stare, 2009, str. 4).
Nepopolnost in neučinkovitost trga sta eden glavni razlogov, da je v družbenem sistemu
produkcije potreben tudi javni sektor. Javni sektor vidimo kot mehanizem, ki ga
uporabljamo za sprejemanje skupnih, družbenih odločitev. Po eni strani gre za način
zagotavljanja storitev, ki koristijo vsem ljudem, po drugi strani pa za način reševanja
skupnih problemov. Po Pusiću (1995) javni sektor obsega organe in organizacije državne
uprave ter številne druge organizacije, ki opravljajo družbene naloge in so pod posebnim
režimom pravnega urejanja in javnega financiranja. V širšem smislu javni sektor obsega
ne samo organe centralne uprave in mrežo njenih regionalnih in lokalnih izpostav, pač pa
tudi celotno organizacijo lokalne in funkcionalne samouprave (Pusić v: Žurga, 2001, str.
10).

4

Običajno javni sektor pojmujemo kot skupno ime za javno upravo, politični sistem,
izobraževalno, zdravstveno in raziskovalno sfero. Gre za splet dejavnosti, ki skupaj z
gospodarstvom oziroma z zasebnim sektorjem sestavlja celoto družbenega življenja
(Ferfila et al., 2007a, str. 99).
Opredelitev javnega sektorja, posebno v smisli ločitve od zasebnega, v teoriji in praksi ni
povsem jasna. Na splošno bi lahko javni sektor opredelili kot zbir vseh javnih organizacij,
ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti, ki
delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem proračunskem financiranju.
Javni sektor obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste potrebe skupnosti in posameznikov, ki
jih tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti (Setnikar et al., 2005a, str. 29). Velik javni
sektor ni združljiv z dinamičnim tržnim gospodarstvom, saj se gospodarstvo krepi z več
trga in ne z naraščanjem javnih izdatkov, kar narekuje potrebo po usklajenosti porabnikov
javnih sredstev in tistih, ki ta sredstva prispevajo (Setnikar et al., 2005b, str. 43).
Cilj javnega sektorja je zadovoljiti potrebe državljanov. Zadovoljitev bo optimalna le, če bo
ponudba ustrezala povpraševanju po javnih dobrinah. Pri tem je treba zasledovati cilj, da
javne dobrine ustrezajo željam državljanom in da so proizvedene ob minimalnih stroških.
Prvi cilj se nanaša na odnos javnega sektorja do državljanov. Drugi pogled se nanaša na
mikroanalizo delovanja institucij v javnem sektorju (Setnikar et al., 2005c, str. 88).
Storitve javnega sektorja služijo gospodarstvu na različne načine. Zato je učinkovit in
dobro organiziran javni sektor tudi v interesu gospodarstva. Za spremembe v delovanju
javnega sektorja je značilna večja decentralizacija in operativna avtonomija ob istočasni
centralizaciji pri opredeljevanju strateških ciljev in standardov delovanja (Setnikar et al.,
2005d, str. 76).
Javni sektor izvaja javne storitve, ki so za uporabnika »brezplačne«, prav zato mora za
obstoj javnih storitev zagotoviti sredstva država (Andoljšek in Seljak, 2005a, str. 21).
Javni sektor je organiziran izrazito hierarhično, tako da se morajo podrejeni prilagajati
nadrejenim in ti pogosto ne poznajo dejanskih razmer ter potreb strank. Gre za
brezpogojno izpolnjevanje direktiv, ki prihajajo od zgoraj. Navsezadnje je v javnem
sektorju velikokrat v ospredju stroka pred uporabnikovimi željami (Andoljšek in Seljak,
2005b, str. 22).
Pogledi na nastanek in utemeljenost obstoja ter na razvoj javnega sektorja so raznoliki.
Dejstvo je, da ga pozna večina dežel, z zelo različnimi političnimi in gospodarskimi sistemi.
Javni sektor je rezultat zgodovinskih procesov in političnih kompromisov pri uresničevanju
načel socialne politike države blagostanja. Nastal je predvsem kot posledica
pomanjkljivosti oziroma nezadostnosti zasebnega sektorja, kar je zahtevalo intervencijo
države (Kavčič, 1999a, str. 9, 10). Javni sektor je uspešnejši od zasebnega pri vodenju
politike, regulaciji, zagotavljanju enakosti, preprečevanju diskriminacije, zagotavljanju
kontinuitete in stabilnosti storitev ter zagotavljanju socialne kohezije (Kavčič, 1999b, str.
32).
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Osnova za uspešno delo javnega sektorja pomeni povezavo načel zakonitosti, pravičnosti
in etičnosti, ob usmerjenosti v podjetniška merila uspešnosti (Ferfila et al., 2007b, str.
95).
Za javni sektor so značilni pojavi javne odgovornosti, velikosti in kompleksnosti upravnega
aparata, delovna intenzivnost upravne panoge, velika pripadnost zaposlenih in etika
javnega dela s politično nevtralnostjo, lojalnostjo, nepristranskostjo in nepodkupljivostjo
(Farnham in Horton v: Ferfila et al., 2007c, str. 96). Razlogi obstoja javnega sektorja
segajo od potrebe po dostopu do javnih dobrin (po načelu državljanske pripadnosti in ne
ekonomske moči) in pokrivanja eksternalitet javnih dobrin do korektiva nedelujočih tržnih
mehanizmov z državno intervencijo in regulacijo (Ferfila v: Ferfila et al., 2007d, str. 97).
V javni sektor sodi vse tisto, kar je v lasti države, ne glede na to, na katerem področju se
nahaja (Trpin v: Ferfila et al., 2007e, str. 96).
Javni mehanizmi za doseganje ciljev javnega sektorja so javna lastnina, proračunsko
financiranje, državna (javnopravna in zasebnopravna) regulacija, dodatno tudi pogodbeni
management (Ferfila et al., 2007f, str. 99).
Stewart in Ranson navajata deset glavnih značilnosti javnega sektorja, ki hkrati
predstavljajo, zlasti ob soočenju z zasebnim sektorjem, pravzaprav deset dilem sodobne
organizacije upravnega sistema: kolektivna dejavnost, ki se vsiljuje posamezniku (z
legitimno podlago); izvoljeni predstavniki in aktivna participacija skupnosti podajajo
potrebno reprezentativnost za kolektivno dejavnost; birokratski red zagotavlja
nepristranskost, a omejuje možnost odzivnosti; oblastna funkcija prevladuje nad servisno
z obstoječo regulacijo; ob nadzoru nad spoštovanjem javnega reda se mora zagotavljati
tudi funkcija omogočanja razvoja; proces spremenljivega političnega odločanja je vgrajen
v institucionalno kontinuiteto; razmerje med stabilnostjo, potrebno za uspešnost, in
fleksibilnostjo, potrebno za dolgoročen obstoj in razvoj, teži v smeri stabilnosti; javnost
ima različne potrebe kot skupnost državljanov oziroma kot skupnost uporabnikov javnih
storitev; konflikt vrednot med enakostjo in nagrajevanjem po zaslugah, konkurenco in
sodelovanjem, liberalnim trgom in pravičnostjo itd.; multipluralnost interesov (Ferfila et
al., 2007g, str. 125).
Pogledi na spremembe delovanja javnega sektorja v Sloveniji se počasi spreminjajo.
Osrednji problem ni več samo velikost javnega sektorja. Izpostavlja se neučinkovitost in
nižja kakovost storitev javnega sektorja v primerjavi z zasebnim sektorjem (Klun v:
Setnikar et al., 2005, str. 19).
Današnja realnost je ta, da so zaposleni v javnem sektorju vse preveč zagledani vase in to
ima za posledico, da se prepočasi prilagaja potrebam in pričakovanju uporabnikov
(Brezovšek in Haček, 2004, str. 7).
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Največja težava javnega sektorja ni v pridnosti zaposlenih, ampak v neučinkoviti
organizaciji, okostenelem sistemu in ozračju, premajhnem spodbujanju ustvarjalnosti in
pozitivni motivaciji za izboljšave (Gams, 2010).

2.2 JAVNA UPRAVA
Javna uprava in javni sektor nikakor nista sinonima. Javna uprava je ožji pojem, je del
javnega sektorja. V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih
zadevah (procesa javnega upravljanja ali upravno-političnega procesa), in sicer tisti del, ki
poteka na izvršilni ravni. V organizacijskem smislu je javna uprava skupek organov in
organizacij (strokovni aparat), ki opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne
podlage za politično odločanje in neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve
parlamenta, Vlade, občinskega sveta in župana. V slovenskem primeru ima lokalna
samouprava samo eno raven (občine), zato javno upravo sestavljajo državna uprava in
občinske uprave. Pod pojem javne uprave uvrščamo tudi t.i. nosilce javnih pooblastil. Obe
ravni javne uprave (državna uprava in občinske uprave) imata politični vrh, ki predstavlja
povezavo med najvišjim predstavniškim organom in organi državne oziroma občinske
uprave (Virant, 2009, str. 18, 19). Javno upravo torej sestavljajo državna uprava z Vlado
na čelu, občinske uprave z župani na čelu in nosilci javnih pooblastil (Virant, 2009a, str.
19).
Javna uprava je nejasen oziroma neenotno definiran pojem, ki vključuje državno upravo
in del javnih služb, lahko pa tudi lokalno samoupravo z lokalnimi javnimi službami, torej
vse organizacije teritorialnega tipa in funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge javnega
pomena oziroma javne naloge zagotavljanja javnih dobrin (Šmidovnik v: Ferfila et al.,
2007, str. 100). Elementi, ki določajo javno upravo, so: država deluje preko svoje javne
uprave, organizacijsko javno upravo sestavljajo državne in paradržavne organizacije,
funkcionalno je opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem oblasti in javnih služb,
bistven element je odgovornost resornih ministrstev in vlade, financiranje je proračunsko
ali iz drugih javnih virov (skladi), normativno za javno upravo velja upravno, delno tudi
civilno pravo, poseben pomen naj bi imela stroka v smislu kombiniranja znanja in
izkušenj, uslužbenski sistem (Šmidovnik v: Ferfila et al., 2007, str. 100, 101).
Javna uprava je največji subjekt javnega sektorja (Setnikar et al., 2005a, str. 93).
Osrednja pravna panoga, ki ureja javno upravo, je upravno pravo. Le to pa ureja –
poenostavljeno povedano – organizacijo in delovanje javne uprave. Po širšem pojmovanju
zajema upravno pravo vse norme, ki jih uporablja javna uprava pri svojem delovanju. Po
ožjem pojmovanju zajema samo tiste norme, ki se nanašajo na organizacijo javne uprave
in delovanje javne uprave, kadar le ta deluje oblastno (Virant, 2009, str. 48). Poudariti je
treba, da nekatere temeljne norme o organizaciji in delovanju javne uprave vsebuje
Ustava – torej tudi ustavno pravo v določeni meri ureja javno upravo. Zlasti je pomembna
ustavna določba o zakonitosti delovanja uprave (Virant, 2009b, str. 52).
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Govorimo o javni upravi v formalnem in materialnem smislu. Javna uprava v materialnem
smislu pomeni proces odločanja o konkretnih javnih zadevah, javna uprava v formalnem
smislu pa je struktura upravnih organov (Colnar, 2006, str. 77).
Javna uprava je jedro informacijskega mehanizma države, ki zaznava, sprejema in
predeluje informacije ter na njihovi podlagi pripravlja odločitve za potrebe vsega sistema.
Če javna uprava ne deluje ustrezno, njene pomanjkljivosti nujno odsevajo v vsem sistemu
(Setnikar v: Setnikar et al., 2005b, str. 11).
Mehanizacija, nove oblike organizacije kot posledica delitve dela, naraščajoča produkcija
javnih storitev, visoka specializacija in tehnična profesionalizacija so trendi, ki so značilni
tudi za delo v javni upravi (Setnikar v: Setnikar et al., 2005c, str. 11). Javna uprava ni v
porastu le zato, ker je to ena od značilnosti »družbe storitev«, ampak tudi zaradi
pomanjkljivosti ekonomsko-tržnega mehanizma na področju javnih storitev (Setnikar v:
Setnikar et al., 2005, str. 12). Modernizacija javne uprave je torej gibanje, ki bi moralo
povzročiti pravo kulturno spremembo v upravi in njenem okolju: novo razpoloženje, nove
vrednote in ideje, nove usmeritve in nove modele obnašanja (Setnikar v: Setnikar et al.,
2005d, str. 13).
Povezava med državo in javno upravo je izjemno visoka. Država je najširša teritorialna
skupnost v okviru katere deluje javna uprava. Javna uprava je strokovni izvršilni
mehanizem države. Je aparat s katerim država uresničuje svoje cilje in dosega svoje
koristi. Brez države ni javne uprave in brez javne uprave ni države (Virant v: Kavčič, 1999,
str. 66).
Javna uprava ima regulativno funkcijo, torej dejavnost priprave in izdaje pravnih aktov.
Širše gledano ima tudi servisno funkcijo z neposrednim zadovoljevanjem potreb preko
javnih služb in asociativno funkcijo, torej dejavnost združevanja (nevladne organizacije z
javnim pooblastilom) (Ferfila et al., 2007, str. 105).
Shafritz in Russell podajata več različnih definicij javne uprave; in sicer politično definicijo
javne uprave, pravno definicijo javne uprave, menedžersko definicijo javne uprave in
poklicno definicijo javne uprave. Po politični definiciji je javna uprava to, kar dela vlada.
Javna uprava deluje neposredno in posredno. O neposrednem delovanju govorimo takrat,
kadar država sama izvaja neko dejavnost. O posrednem delovanju pa takrat, kadar za
opravljanje neke dejavnosti najema in plačuje druge institucije. Javna uprava je stopnja v
ciklusu javnega odločanja. Odločanje je v domeni politikov, izvajanje odločitev pa je stvar
javne uprave. Politika in uprava sta kot dve strani kovanca: ena ne more brez druge. Ena
odloča, druga izvaja. Sta povezani in ju ni mogoče ločiti, ker ena ne more obstajati brez
druge. Splošna utemeljitev javne uprave je, da uresničuje nek javni interes. Javna uprava
kolektivno dela tisto, kar si posamezniki želijo, da bi bilo narejeno, pa ne morejo storiti, ali
pa pri tem niso tako učinkoviti. Po pravni definiciji je javna uprava uresničevanje javnih
zakonov. Ker je javna uprava to, kar počne vlada, sta obe instrument prava. Uprava ne
more obstajati brez funkcije uresničevanja zakonov. Tudi zakoni rabijo za uresničevanje
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javno upravo. Praviloma javna uprava ne sme in ne more narediti nič, za kar nima
podlage v nekem zakonu. Ena glavnih funkcij javne uprave je postavljanje pravil, po
katerih se morajo ravnati posamezniki in organizacije. Javna uprava se ukvarja z
redistribucijo dobrin: jemlje enim in daje drugim. Z menedžerskega vidika je javna uprava
izvršilna funkcija vlade. Javna uprava uresničuje odločitve, ki so nastale v politični sferi.
Vendar so razmerja med politično sfero in javno upravo mnogo bolj prepletena. Javna
uprava ne čaka pasivno, kdaj bodo odločitve sprejete in jih bo izvajala. Nasprotno, zelo
aktivno poskuša prepričati zakonodajno sfero, da bi sprejela predlagane programe uprave.
Uprava tako uresničuje tudi svoj interes. Glede na to, koliko ljudi je zaposlenih v javni
upravi, je to tudi poklicna kategorija. Vsi zaposleni v javnem sektorju, tudi javni upravi so
javni uslužbenci (Shafritz in Russell v: Kavčič, 1999, str. 54–56).
Osnovni principi delovanja, javno upravo opredeljujejo kot institucionalni okvir za izvajanje
političnih odločitev z dominantnim ciljem javnega interesa (Lane v Ferfila et al., 2007, str.
101). Po Bučarjevem Uvodu v javno upravo gre za sistem organov, ki odločajo o javnih
zadevah in skrbijo za zadovoljitev javnih koristi, za celokupnost vseh fizičnih in pravnih
oseb; ki kjerkoli in kadarkoli odločajo o tem, kaj so družbene koristi, katerim družbenim
koristim je treba zadostiti in na kakšen način, in ki so sposobni svoje odločitve uveljaviti.
Javna uprava deluje preko pisnih dokumentov, opravlja časovno določene in kontinuirane
naloge na temelju vsebinsko legalnih ali tehničnih pravil, organizirana je funkcionalno in
hierarhično s poudarjanjem centralizacije. Ima specifične vire, ki se razlikujejo od virov
zasebnih organizacij, ki jih porablja za zadovoljevanje javne koristi, ne partikularnih ali
privatnih interesov. Kot bistven družben podsistem je javna uprava močno stigmatizirana
(Bučar v: Ferfila et al., 2007, str. 101).
Javna uprava je formalna organizacija (Ivanko v: Vlaj, 2006, str. 11).
Javna uprava je sistem, ki se po svoji velikosti in kompleksnosti lahko primerja z
največjimi gospodarskimi sistemi. Zato veljajo oz. bi morale veljati tudi za upravljanje tega
sistema metode in spoznanja, svojstvena upravljanju velikih poslovnih sistemov.
Predvsem načela racionalnosti in poslovnosti (Bučar v: Vlaj, 2006, str. 97).
Javna uprava mora biti usmerjena k uporabniku, učinkovita, strokovna in politično
nevtralna, saj je njen cilj ponujati hitre in učinkovite storitve. Pri tem mora biti tudi
zanesljiva; pogosto je to celo pomembnejše od učinkovitosti. Hkrati naj bi bila javna
uprava racionalna, saj naj bi čim večjo kakovost in količino zagotavljala ob čim manjši
porabi državnega denarja. Tako ne bi bila velik strošek, temveč pomemben dejavnik
gospodarskega razvoja države (Setnikar et al., 2005e, str. 173).
Promocija je klasični element tržnega gospodarstva, zato še do pred nekaj leti nihče ne bi
pomislil, da lahko postane tudi eden izmed pomembnih dejavnikov za uresničitev
strategije javne uprave. Že od leta 1996 se namreč v javni upravi izvajajo ukrepi in
dejavnosti, ki skupaj s klasičnimi načeli prispevajo k preglednejši, učinkovitejši, politično
nevtralni in k uporabniku usmerjeni javni upravi (Jaklič, 2008, str. 49).
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Nova kultura v javni upravi je povezana tudi z odpiranjem javne uprave. Kot glavne ovire
na poti odpiranja javne uprave in njene usmerjenosti k uporabniku bi lahko navedli
razmišljanja, da organizacijska kultura še ni prilagojena želenim spremembam. V upravi je
še vedno zaznati nedopusten oblastniški odnos do strank in premalo zavedanje, da je
javna uprava namenjena ljudem in ne obratno, javna uprava mora postati servis
državljanom in pravnim osebam (Brezovšek in Haček, 2004, str. 7).
Kot ugotavlja Guy Peters, je delovanje javne uprave vedno pogojeno s societalno,
politično in upravno kulturo (Guy Peters v: Brezovšek, 2004, str. 15).

2.3 DRŽAVNA UPRAVA
Državna uprava je del javne uprave, ki predstavlja državo kot skupnost posameznikov,
živečih na določenem območju, zadovoljuje njihove potrebe, hkrati pa izvaja državno
prisilo in je aparat za izvajanje monopola fizične prisile. Organizacijsko državno upravo
opredelimo kot institucijo določene družbene skupnosti, ki ji ta skupnost zaupa opravljanje
določenih funkcij in ki je sestavljena iz sistema upravnih organov – represivna funkcija ter
upravnih institucij – servisna funkcija (Rakočević v: Andoljšek in Seljak, 2005, str. 37).
Državna uprava je del izvršilne funkcije, od katere zgornji, politični del predstavlja vlada,
spodnji, strokovni del pa uprava, ki neposredno izvršuje zakone. Državna uprava izvaja
politiko in je institucionalno ožja od javne uprave. Javna uprava zajema poleg državne
tudi lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Najstarejši del
je državna uprava, kasneje z liberalizacijo in decentralizacijo pa so nastajale druge
podzvrsti (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 38).
Državna uprava se deli na pet temeljnih področij, to so: obča uprava, zunanja uprava,
finančna uprava, sodna uprava in vojaška uprava (Grad in drugi v: Andoljšek in Seljak,
2005, str. 38).
Pristojnosti državne uprave so izvrševanje predpisov, odločanje v upravnih stvareh,
upravni nadzor, zbiranje informacij in oblikovanje alternativ za podporo upravnega
odločanja ter pospeševanje gospodarstva (Rakočević v: Ferfila et al., 2007, str. 101).
Funkcije državne uprave so eksekutivna ali izvršilna funkcija, ki pomeni izdajanje,
izvrševanje pravnih predpisov in skrb za njihovo uveljavitev, odločanje v upravnih stvareh,
upravni nadzor in institucionalizirano nasilje. Kurativna funkcija pomeni skrb za ustrezno
stanje stvari oziroma za prilagajanje stvarnosti (nadzor nad zakonitostjo v upravnem
procesu, upravni in inšpekcijski nadzor), za izvajanje javnih služb in za pospeševanje
družbenega razvoja ter servisna funkcija, kjer gre za izvajanje storitev za druge državne
organe (Rakočević po Godcu v: Ferfila et al., 2007, str. 105).
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Po Zakonu o državni upravi (ZDU-1) državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki
Sloveniji izvršuje upravne naloge. Državna uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru
in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov. Državna uprava opravlja svoje delo po
pravilih stroke. Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično nevtralna. Državna
uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi
in prednosti posameznikom, pravnim osebam in interesnim skupinam (ZDU-1, 1.–3. člen).
Državna uprava predstavlja drugi segment izvršilne oblasti. Vlada je politični vrh državne
uprave, usmerja, koordinira in nadzira njeno delo. Lahko bi rekli, da je vlada politični
segment izvršilne oblasti, državna uprava pa njen strokovni segment. Državno upravo
lahko definiramo kot strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za sprejemanje
političnih odločitev vlade (in posledično Državnega zbora) in neposredno izvršuje sprejete
politične odločitve. Državna uprava je največji segment javne uprave. Zgodovinsko
gledano je državna uprava najstarejši segment javne uprave (Virant, 2009, str. 76).
Državna uprava opravlja dva sklopa funkcij: pripravlja strokovne podlage za odločanje
vlade in izvršuje sprejete odločitve Državnega zbora in vlade. Prvi sklop funkcij bi lahko
označili kot sodelovanje pri oblikovanju politik (policy making), drugi sklop pa kot
eksekutivne ali implementacijske funkcije. Sodelovanje pri oblikovanju politik pomeni, da
državna uprava zagotavlja vse potrebne strokovne podlage za sprejemanje odločitev
vlade. Državna uprava spremlja stanje na vseh področjih življenja (kurativna funkcija),
zbira podatke in jih obdeluje (analitična funkcija) ter pripravlja gradiva, potrebna za
odločanje. Lahko bi rekli, da državna uprava svetuje predsedniku vlade in ministrom pri
sprejemanju odločitev. Med eksekutivne funkcije (izvajajo se pretežno v organih v sestavi
ministrstev in upravnih enotah) spadajo regulativna, operativna, nadzorna in servisna
funkcija. Regulativna funkcija pomeni izdajanje podzakonskih (izvršilnih) predpisov. Ne
izdajajo jih vse ravni državne uprave, temveč samo njen vrh. Operativna funkcija pomeni
izdajanje posamičnih pravnih aktov, s katerimi državna uprava odloča o pravicah in
obveznostih pravnih subjektov v konkretnih primerih. Nadzorna funkcija pomeni
opravljanje nadzora nad izvrševanjem oziroma spoštovanjem zakonov in podzakonskih
predpisov. Servisna funkcija pomeni, da je državna uprava odgovorna za izvajanje javnih
služb iz državne pristojnosti (po Virantu, 2009, str. 77, 78).
Državna uprava izvaja svoje funkcije z različnimi oblikami delovanja, oblastnimi in
neoblastnimi. Oblastne oblike delovanja državne uprave so oblastni splošni pravni akti
(predpisi – uredbe, ki jih izdaja vlada, in pravilniki, ki jih izdajo ministri), oblastni
posamični pravni akti (odločbe) in oblastna materialna dejanja (po Virantu, 2009, str. 79).
Državna uprava je aparat, ki mora delovati v javnem interesu. Skozi zgodovino so se
oblikovala številna načela, ki državno upravo vežejo pri njenem delovanju. Nekatera med
temi načeli so po svojem izvoru starejša, lahko bi jih označili kot klasična ali »pravnopolitična« načela. Drugi sklop načel je sodobnejši in se je razvil s t. i. novim javnih
menedžmentom. Med klasična načela sodijo načelo zakonitosti, predvidljivosti oziroma
pravne varnosti, politične nevtralnosti, strokovnosti, strokovne samostojnosti in
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odgovornosti. V sklop sodobnejših načel sodijo načelo usmerjenosti k uporabniku, načelo
odprtosti in preglednosti ter načelo učinkovitosti (Virant, 2009, str. 91).
Najpomembnejše je načelo zakonitosti, saj mora državna uprava delovati na podlagi
zakona in v skladu z njim. Načelo predvidljivosti in pravne varnosti pomeni, da morajo
imeti državljani in pravne osebe pravico, da lahko vnaprej predvidijo ravnanja oziroma
odločitve državne uprave. Odločanje državne uprave ne sme biti arbitrarno, mora biti
objektivno, neodvisno od subjektivnih okoliščin. Državna uprava mora v enakih primerih
ravnati enako, ne glede na to, kdo je udeležen. Predvidljivost je povezana z zakonitostjo.
Načelo politične nevtralnosti pomeni, da politične opredelitve uslužbencev državne uprave
ne smejo vplivati na opravljanje dela. Načelo strokovnosti pomeni, da mora državna
uprava svoje delo opravljati profesionalno, v skladu s pravili stroke. Po drugi strani pa
velja tudi načelo strokovne samostojnosti, ki pomeni da se nihče ne sme vpletati v
strokovne odločitve državne uprave. Državna uprava je odgovorna za svoje delo (po
Virantu, 2009, str. 91–93).
Eno izmed najpomembnejših načel je načelo usmerjenosti k uporabniku, ki terja od
državne uprave, da svoje naloge opravlja tako, da zagotovi čim višjo stopnjo zadovoljstva
uporabnikov, to je državljanov in pravnih oseb. To načelo ima svoje meje v javnem
interesu. Državna uprava mora težiti k temu, da so njene storitve čim bolj kakovostne in
njeni uporabniki čim bolj zadovoljni. Načelo odprtosti in preglednosti delovanja državne
uprave je pomembno z vidika dostopa do informacij javnega značaja in z vidika
sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih odločitev
državne uprave (po Virantu, 2009, str. 94, 98, 101).
Organizacije državne uprave delujejo na podlagi monopola in se zato trudijo zaščititi se
pred pritiski ter oblikuje določila in pogoje glede storitev, ki jih zagotavljajo (Corte-Real v:
Žurga, 2001, str. 11). Trpin kot temeljno dejavnost državne uprave opredeli odločanje v
družbenih zadevah ter na tej podlagi njeno regulativno vlogo, usmerjevalno vlogo pri
vodenju družbenega razvoja v določeni smeri (uprava izvaja pospeševalne naloge),
izvajanje upravnih nalog in naloge t. i. strokovno tehnične uprave kot neposredno
podporo in pomoč pri odločanju v državni upravi (Trpin v: Žurga, 2001, str. 11).
Državna uprava izvaja tudi naloge, s katerimi se zagotavljajo splošne, tehnične in druge
razmere za opravljanje nalog organov državne uprave. Nekatere od teh nalog so
centralizirane, nekatere decentralizirane. Obstajajo pa tudi določene naloge državne
uprave, s katerimi se urejajo zadeve za več organov državne uprave, ki pri njihovem
uresničevanju sodelujejo tudi z drugimi organi državne uprave (Žurga, 2001, str. 15).
Zahteve glede delovanja državne uprave se vedno bolj zaostrujejo, pričakovanja
državljanov in gospodarskih subjektov pa se višajo, kar se kaže predvsem v zahtevah po
manjšanju obsega sredstev za delovanje državne uprave ob ohranjanju obsega storitev, ki
jih državna uprava zagotavlja, večji prilagojenosti storitev državne uprave zahtevam
njihovih uporabnikov, večji odzivnosti državne uprave ter vzpostavljanju partnerskega
odnosa med javnim, zasebnim sektorjem in državljani (Žurga, 2001, str. 30).
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Zahteve in pritiski na državno upravo sprožijo preverjanje obsega državne uprave, kar je
še posebej značilno za delovanje v kriznih razmerah – njenih vlog, funkcij in nalog,
organiziranosti, metod dela, idr. To se odraža na novih načinih delovanja in zagotavljanja
storitev državne uprave ter, posledično, v izboljšani učinkovitosti in prihrankih ter preko
tega v manjšem obsegu porabe državne uprave (Žurga, 2010, str. 113).
Slovenska državna uprava svoje naloge opravlja z zakonsko opredeljeno organiziranostjo,
na centralni ravni in na lokalni ravni s svojo teritorialno organiziranostjo (Žurga, 2001, str.
11).
''Z upoštevanjem skupnih standardov se tudi slovenska državna uprava vključuje v
skupino uprav evropskih držav, ki so pri sistemski ureditvi svojih uprav te standarde
upoštevale, s tem pa seveda slovenska državna uprava po svoji ureditvi in načelih presega
tudi nacionalne meje '' (Korade - Purg v: Brezovšek in Haček, 2003, str. 269).
Za upravno dejavnost državne uprave se šteje tista dejavnost, s katero v povezavi in
medosebni soodvisnosti z drugimi omogoča uresničevanje ciljev in nalog, ki jih ima
država. Državna uprava je, kot vemo, samo ena od dejavnosti, s katero država uresničuje
naloge, ki jih ji je zaupala družba (Rakočevič, 1994, str. 159).
Državna uprava je del javnega sektorja, ki je nedvomno zelo pomemben za delovanje
države in gospodarstva (Andoljšek v: Setnikar et al., 2005, str. 101). Državna uprava je
velik gospodarski subjekt, sestavljen iz različnih manjših entitet, vsaka pa pokriva svoje
področje in predvsem skrbi, da država nemoteno deluje (Andolšek v: Setnikar et al., 2005,
str. 101).
Da bi bilo delovanje državne uprave učinkovito, je potrebno njeno nenehno prilagajanje
družbenemu gibanju in spreminjanju, zaznavanje potreb posameznika in pravno
reguliranje le tistih dejanj oziroma ponavljajočih se ravnanj ljudi, ki bodo namesto
prisilnega izvrševanja zagotavljale prostovoljno ravnanje tudi v bodoče (Igličar v: Kozlovič,
2010, str. 164).
Problem omejevanja moči državne uprave pa ima dve plati. Po eni strani je nujen, saj v
nasprotnem obstaja realna nevarnost, da uprava uveljavlja položaj in vlogo, ki ji ne gre in
za katero sploh nima pooblastila družbene skupnosti. Z druge strani pa vsa sredstva, s
katerimi se vloga in moč uprave skuša omajati, vplivajo na uveljavljanje odgovornosti
državne uprave, povzročajo določeno inertnost, pasivnost in zmanjšujejo kvaliteto
njenega dela (Rakočevič, 1994, str. 173).
Aktivnost državne uprave je urejena in omejevana s celim sistemom pravnih pravil,
posebej norm procesnega prava, in legitimnost njene oblasti v moderni družbi izhaja prav
iz racionalnosti in legalnosti državnih odločitev. Bolj kot je delovanje državne oblasti
podprto z uradniškim aparatom, tem bolj se lahko uveljavlja strogo sistematizirano, na
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razumskih argumentih utemeljeno pravo in manj je prostora za iracionalnost (Đurić v:
Kozlovič, 2010, str. 163).
Danes predstavlja pojmovanje državne uprave javno službo, ki se je uveljavila kot
nasproten koncept državnemu oziroma razrednemu pojmovanju uprave in izvira iz
francoske upravno-pravne prakse in teorije ter poudarja služečo funkcijo države, ki ne
temelji le na oblastvenem odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih, ampak
tudi na nudenju storitev. Zato tudi ne govorimo več le o strankah, ampak tudi o
uporabnikih storitev (Ivanc v: Kozlovič, 2010, str. 164).
Sistem javnih uslužbencev je prepoznan kot eden najpomembnejših delov državne
uprave, saj je uspešno delovanje uprave v kompleksnih razmerah družbene, politične in
upravne modernizacije odvisno predvsem od ljudi, ki so v njej zaposleni in opravljajo
upravne in druge naloge. Konsistentno in jasno oblikovan sistem javnih uslužbencev je
temelj učinkovite državne uprave v razmerju do uporabnikov (Rman, 2010, str. 336).
Informatizacija državne uprave se začne že mnogo pred danes primerljivo stopnjo razvoja
informacijskih in komunikacijskih tehnologij in v prvi vrsti poteka kot tehnološka podpora
pri državno-upravnih storitvah, med katerimi je najpogostejše vzpostavljanje različnih
elektronskih baz podatkov (Svete in Pinterič, 2008, str. 49).

2.4 UPRAVNE ENOTE
Po zakonu o državni upravi se upravne enote ustanovijo za opravljanje nalog državne
uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno (ZDU, 14. člen).
Teritorialno funkcijo državne uprave opravljajo od 1. 1. 1995 upravne enote. Lokalna
organiziranost državne uprave pomeni 58 upravnih enot. Z Zakonom o upravi so od 1. 1.
1995, po sprejemu zakona o državni upravi spomladi 2002 pa na temelju tega zakona,
upravne enote oblikovane neresorno kot splošne teritorialne enote na območju bivših
občin. Oblikovanje upravnih enot je potekalo pri nas zaradi politično enostavnega prenosa
pristojnosti, upoštevajoč zaposlene kot uporabnike, skladno z obstojem 58-ih dotedanjih
občin v Sloveniji. Taka transformacija je vodila h kontinuiteti dela, a se še danes odraža v
nejasni identiteti upravnih enot v primerjavi z občinami. Vsebinsko so upravne enote
vezane na posamezna ministrstva, ki vodijo določene resorje. Ustanovitev upravnih enot
predstavlja dekoncentracijo državne oblasti, torej prenos izvršilne funkcije upravnega
procesa na lokalno raven. Upravna enota je organ izvrševanja z zakonom določenih nalog
uprave, ki zaradi narave ali načina dela zahtevajo dekoncentrirano opravljanje nalog
uprave na posameznih območjih (Ferfila et al., 2007, str. 108, 109).
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Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih enot se določijo tako, da
je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne
enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti (ZDU, 43. člen).
Upravne enote ustrezajo pojmu »splošnega upravnega okraja«, ker niso izpostava
določenega centralnega organa, ampak opravljajo naloge na številnih delovnih področjih.
Zakon določa, da upravne enote odločajo na prvi stopnji o upravnih stvareh iz državne
pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače (domneva
pristojnosti v korist upravnih enot).
Upravne enote opravljajo naloge na področju:
• upravnih notranjih zadev (državljanstvo, tujci, register prebivalstva, matične
evidence, osebni dokumenti itd.)
• okolja in prostora (gradbena dovoljenja, tehnični pregledi objektov, uporabna
dovoljenja), kmetijstva (kontrola prometa kmetijskih zemljišč, varovanje zaščitenih
kmetij)
• gospodarskih dejavnosti (upravne enote imajo status »točke VEM«, kjer je mogoče
urediti registracijo in vse druge postopke v zvezi z zagonom gospodarske družbe),
• denacionalizacije
• urejanja statusa žrtev vojnega nasilja itd. (Virant, 2009, str. 115)
Upravne enote opravljajo naloge in pristojnosti s področja:
 Ministrstva za finance
 Ministrstva za notranje zadeve
 Ministrstva za zunanje zadeve
 Ministrstva za pravosodje
 Ministrstva za obrambo
 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
 Ministrstva za gospodarstvo
 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Ministrstva za kulturo
 Ministrstva za okolje in prostor
 Ministrstva za promet
 Ministrstva za šolstvo in šport
 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 Ministrstva za javno upravo
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica oziroma načelnik s soglasjem vlade
(ZDU, 45. člen).
Načelnik upravne enote
Upravno enoto vodi načelnik, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje minister za javno
upravo. Načelniki so imenovani za petletni mandat in so lahko predčasno razrešeni
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(Virant, 2009, str. 115). Načelnik, ki vodi upravno enoto, se imenuje v skladu z zakonom,
ki ureja položaj javnih uslužbencev (ZDU, 46. člen).
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
dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih kadrovskih
vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote
(Ferfila et al., 2007, str. 110). Načelnik je za svoje delo odgovoren Vladi Republike
Slovenije, ministru, pristojnemu za upravo, in ministrom, pristojnim za posamezna
delovna področja v upravnih enotah. V upravni enoti načelnik spremlja, organizira in
koordinira strokovne naloge, ki so potrebne za delovanje upravne enote. Po pooblastilu
načelnika upravne enote lahko v upravnih stvareh iz pristojnosti upravne enote odločajo
tudi vodje notranjih organizacijskih enot in drugi uslužbenci upravne enote. Obseg in vrste
dejanj, za katera se bodo pooblastila prenesla na javne uslužbence, zaposlene v upravni
enoti, določi načelnik Upravne enote (Vloga za PRSPO, 2009).
Upravna enota je notranje organizirana na oddelke (po delovnih področjih), ki jih vodijo
vodje oddelkov. Upravna enota lahko deluje tudi preko krajevnih uradov, ki so oblika
nadaljnjega približevanja storitev strankam. Razmerje med upravno enoto in ministrstvi je
hierarhično. Upravna enota, kot je razvidno s seznama njenih pristojnosti, nastopa kot
»podaljšana roka« več ministrstev in stopa z njimi v stik. Najtesnejša je vez med upravno
enoto in ministrstvom za javno upravo. To ministrstvo ima menedžerske pristojnosti nad
upravno enoto; minister za javno upravo imenuje in razrešuje načelnike upravnih enot,
načelnik je ministru za javno upravo odgovoren. Ministrstvo nadzoruje organizacijo dela in
učinkovitost upravne enote v celoti, usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih,
materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot ter daje upravnih
enotam usmeritve in navodila v zvezi z organizacijo dela, kakovostjo poslovanja in odnosi
s strankami. Tudi druga ministrstva imajo vsebinske vplive na upravno enoto, in sicer
vsako ministrstvo na svojem delovnem področju (Virant, 2009, str. 116).
Po zakonu o državni upravi ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, dajejo
upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje
nalog iz svoje pristojnosti; dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog
s svojih upravnih področij; spremljajo organizacijo dela v upravni enoti, usposobljenost
uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari;
nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti; lahko naložijo upravni enoti, da v
mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe in o tem
poroča. Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki
in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za delovno področje (ZDU, 49. člen).
Relacije med upravnimi enotami in resornimi ministrstvi so torej dvosmerne. Posebno
vlogo pri tem ima ministrstvo, pristojno za upravo. To – poleg že naštetih interakcij – pri
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ministrstvih in upravnih enotah kot upravnih organih izvaja nadzorstvo nad izvajanjem
predpisov o upravnem poslovanju, po drugi strani pa je pristojno za zagotavljanje
centralne informacijsko komunikacijske infrastrukture, enotnega državnega portala in
centralnega informacijskega sistema, komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega
kontaktnega centra, ter za razvoj upravnega sistema kot celote (Žurga, 2010, str. 96).
Upravne enote morajo o svojem delu redno poročati resornim ministrstvom o izvrševanju
nalog upravne enote na njihovih delovnih področjih, ministrstvu pristojnemu za upravo pa
o celotnem delovanju upravne enote (Žurga, 2010, str. 95).
Pomembno vlogo ima tudi koordinacijski sosvet, ki je namenjen sodelovanju med upravno
enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi
organizacijskimi enotami ministrstev, organov v sestavi ter oseb javnega prava, katerih
ustanovitelj je država, in ki pretežno opravlja upravne naloge. Koordinacijski sosvet
obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne
uprave na območju upravne enote z namenom zagotoviti čim bolj usklajeno delovanje
javne uprave na tem območju in usklajeno reševanje organizacijskih, prostorskih,
materialnih vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja (poslovanja s strankami, poslovanja z
dokumentarnim gradivom itd.) in drugih podobnih vprašanj (ZDU, 55. člen).
Upravna enota je državna ustanova. Od podjetja se razlikuje po tem, da njen ekonomski
cilj ni ustvarjanje dobička, pač pa nuditi kvalitetne storitve, kakovostno vodenje upravnih
postopkov in zagotavljanje prioritete interesov strank. Cilji upravne enote so večja
kvaliteta storitev, obvladovanje stroškov, zvišanje ravni storilnosti, izboljšanje notranjih
komunikacijskih funkcij med oddelki in poenostavitev postopkov za stranke, doseganje
visoke stopnje zaupanja strank, organiziranje dela na stranki prijazen način, pospeševanje
komunikacij s strankami, napredovanje zaposlenih, razvijanje organizacijske kulture in
vrednot (Pegam, 2003, str. 35).
Za upravno enoto lahko rečemo, da kot poslovni sistem vsebuje večino značilnosti
poslovnih sistemov. Deluje kot odprt sistem, ima svoj »trg«, to je ozemlje, za katerega je
pristojna, ter ima lastne vire in organizacijo, v kateri potekajo upravni procesi. Zaradi
izrazito monopolne dejavnosti na trgu nima konkurence, vendar je pod neprestanim
nadzorom javnosti (Pegam, 2003, str. 35).
Primarni proces upravne enote je vodenje upravnih postopkov, ki se lahko učinkovito
izvaja le ob močni podpori vsaj dveh procesov, in sicer: procesa ravnanja s kadri in
procesa zagotavljanja finančnih sredstev, nabave, vzdrževanja sredstev ter
informacijskega sistema (Pegam, 2003, str. 37).
Upravna enota kot organizacijski in vsebinski element državne uprave postaja dejavnik, ki
pomembno vpliva na celotno družbeno življenje ter na življenje in položaj posameznika.
Pričakovanja državljanov postajajo vse višja in od države se pričakuje vse boljše in
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kakovostnejše storitve s smotrno in racionalno porabo proračunskih sredstev (Dežela in
Marinko, 2010, str. 175).
Dejstvo je, da so upravne enote tisti organi državne uprave, ki so med prvimi ter najbolj
dosledno in učinkovito sledili strateškim dokumentom (Politika kakovosti slovenske javne
uprave, Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005) z
uvajanjem različnih modelov kakovosti v svoje poslovanje. Doseženi rezultati na tem
področju so dokaz, da je kakovost v upravnih enotah pomembna kategorija, ne samo na
načelni ravni, ampak kar je pomembnejše, da je v veliki meri kakovost kot način
poslovanja že prisotna v zavesti javnih uslužbencev. Upravne enote tako pri
vsakodnevnem delu uresničujejo svoje poslanstvo pri izvajanju upravnih storitev na
strokoven, zakonit, učinkovit in strankam ter zaposlenim prijazen način, ob zavedanju
družbene odgovornosti, ki jo imajo, tako pri odločanju o pravicah in obveznostih
državljank in državljanov kot pri številnih splošnih in organizacijskih nalogah s področja
racionalne in gospodarne porabe proračunskih in drugih virov (Sešelj, 2010, str. 141).
V novem sistemu upravna enota pregleduje in sprejema vloge, za katere je pristojna,
preusmerja vloge, za katere ni pristojna, zavrača vloge, ki niso upravičene, zadržuje
vloge, za katere vlagatelj ni navedel dovolj podatkov, vloge rešuje ter izdeluje izpiske,
dopolnjuje podatke na izpiskih, tiska izpiske in jih posreduje vlagateljem (Kričej, 2002, str.
72,
73).

18

Upravne enote v Republiki Sloveniji:

Slika 1: Zemljevid upravnih enot

Vir: Portal upravnih enot, 2010

Seznam upravnih enot:
V Republiki Sloveniji imamo 58 upravnih enot. Te upravne enote so: UE Ajdovščina, UE
Brežice, UE Celje, UE Cerknica, UE Črnomelj, UE Domžale, UE Dravograd, UE Gornja
Radgona, UE Grosuplje, UE Hrastnik, UE Idrija, UE Ilirska Bistrica, UE Izola, UE Jesenice,
UE Kamnik, UE Kočevje, UE Koper, UE Kranj, UE Krško, UE Laško, UE Lenart, UE Lendava,
UE Litija, UE Ljubljana, UE Ljutomer, UE Logatec, UE Maribor, UE Metlika, UE Mozirje, UE
Murska Sobota, UE Nova Gorica, UE Novo mesto, UE Trbovlje, UE Ormož, UE Pesnica, UE
Piran, UE Postojna, UE Ptuj, UE Radlje ob Dravi, UE Radovljica, UE Ravne na Koroškem,
UE Ribnica, UE Ruše, UE Sevnica, UE Sežana, UE Slovenj Gradec, UE Slovenska Bistrica,
UE Slovenske Konjice, UE Šentjur pri Celju, UE Škofja Loka, UE Šmarje pri Jelšah, UE
Tolmin, UE Trebnje, UE Tržič, UE Velenje, UE Vrhnika, UE Zagorje ob Savi, UE Žalec.
Upravne enote so vez med državo in državljani (Portal upravnih enot, 2010).
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3 KAKOVOST V JAVNI UPRAVI

3.1 POJEM KAKOVOSTI
O univerzalni definiciji kakovosti se ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za kakovost niti v
poslovnem okolju organizacij. Zato je pomembno, da razumemo različne perspektive, s
katere lahko gledamo na kakovost. Kakovost pomeni zelo različne stvari za različne ljudi,
običajno je kakovost vedno povezana s ceno in stroški (Piskar in Dolinšek, 2006, str. 35).
Za kakovost imamo različne definicije:
 Kakovost je ujemanje z zahtevami.
 Kakovost je celota lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki temelji na njegovi
sposobnosti, da zadovolji določeno potrebo.
 Kakovostna storitev je taka, da opravi tisto, za kar je predvidena in se odziva na
potrebe uporabnika.
 Kakovost pomeni zadovoljevanje strank, ne le z izpolnjevanjem njihovih
pričakovanj, temveč z njihovim preseganjem.
 Kakovost je doseganje vseh lastnosti izdelka ali storitve, ki jih kupec pričakuje.
 Kakovost je doseganje ali preseganje zahtev notranjih in precej zunanjih
uporabnikov na najbolj učinkovit in racionalen način (Pečar, 2009).
Kakovost je pravzaprav eno od glavnih meril, po katerem ljudje ocenjujejo organizacije
(Marolt in Gomišček, 2005, str. 9). V upravi so danes prizadevanja za kakovost postala
javno izražena vrednota in eden od stebrov reformnih prizadevanj (Ivanko, 2005, str.
236).

3.2 KAKOVOST V UPRAVNIH ENOTAH
Intenziven razvoj na področju kakovosti v slovenski javni upravi beležimo zlasti od leta
1999, ko je s svojim delovanjem na Ministrstvu za notranje zadeve, takrat pristojnem
ministrstvu za sistem javne uprave, pričel Odbor za kakovost, ki je kot namen svojega
delovanja opredelil učinkovito, državljanu prijazno, prepoznavno in odgovorno državno
upravo. V letu 2002 je kakovost postala eden od stebrov reforme slovenske uprave, v
ospredje je bila postavljena naravnanost k strankam, odgovornost organov javne uprave
za rezultate in za učinkovito delovanje, ter zavedanje vloge menedžmenta pri tem.
Dodaten zagon nadaljnjemu razvoju kakovosti slovenske javne uprave je dala tudi
ustanovitev Ministrstva za javno upravo v decembru 2004.
V obdobju zadnjih desetih let je bilo delovanje na področju kakovosti in poslovne
odličnosti v javni upravi Republiki Sloveniji zlasti intenzivno v segmentu upravnih enot, kot
tistih organizacijah državne uprave, s katerimi državljani uresničujejo večino svojih
neposrednih kontaktov z državo, čeprav so bile dejavnosti in projekti zasnovani širše.
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Izpostavimo le nekatere pomembne projekte in dejavnosti: metodologija letnega
uveljavljanja zadovoljstva strank in zaposlenih v upravnih enotah, mesečni barometer
kakovosti, podpora nekaterim dejavnostim certificiranja v upravnih enotah (kompetence
za kakovost, model projekta certificiranja, krovna pogodba s certifikatsko hišo za znižanje
stroškov formalnega certificiranja po ISO 9001). Od leta 2001 ministrstvo, pristojno za
upravo, organizira letne konference o kakovosti in poslovne odličnosti v slovenski javni
upravi; od leta 2002 zbiranje prispevkov za konferenco poteka na podlagi javnega poziva
– organi in organizacije javne uprave med seboj tekmujejo za uvrstitev v program
konference in prejem priznanja Dobra praksa. Glede uporabe modelov poslovne odličnosti
velja omeniti zlasti uporabo modela CAF – Skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije
v javnem sektorju, ter udeležbo v nacionalnem programu PRSPO- Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost, od pilotnega projekta za javno upravo v letu 2004 dalje
(Žurga, 2010, str. 97–98).
Kakovost postaja ena najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja v javni upravi.
Uvajanje kakovosti v upravo pomeni spremembo načina razmišljanja, delovanja, vedenja
in spremembo vrednot zaposlenih. Kakovost je kultura in način vodenja upravne enote, ki
je osredotočena na zadovoljevanje strank ob hkratni delovni uspešnosti. Ključni načini v
celovitem obvladovanju kakovosti so:
-

osredotočenost na stranko,
doseganje pričakovane kakovosti na vseh delovnih področjih,
razvoj timskega dela oz. vključenost vseh zaposlenih v sistem kakovosti (Politika
kakovosti Upravne enote Celje, 2010).

3.2.1 Sistemi vodenja kakovosti po standardih ISO družine 9000
Več kot polovica upravnih enot v Sloveniji je v svoje poslovanje uvedla sisteme vodenja
kakovosti po mednarodnih standardih kakovosti ISO družine 9000 in pridobila certifikat
kakovosti. Za doseganje ustrezne ravni kakovosti delovanja in storitev v vsaki organizaciji
je potrebno ustrezno menedžersko znanje. V organizacijah, v katerih ga vodje pridobivajo
postopoma, predvsem zaradi spremenjenih zahtev in razmer delovanja, je zelo dobrodošla
uporaba organizacijskih in menedžerskih modelov, da menedžerji obvladovanje
organizacije naslonijo na uveljavljene modele. V tem smislu je razumljiva razširjenost
standardov kakovosti ISO družine 9000 v začetku 2000-ih. Modeli kakovosti tako
privzemajo vlogo organizacijskih modelov, kar dokazuje, da kakovost zadeva vse in
vsakogar v organizaciji. Upravne enote, ki so na področju menedžmenta kakovosti
dosegle določeno stopnjo zrelosti, se odločajo o integraciji različnih orodij kakovosti in
celo za opustitev zunanjega certificiranja (Žurga, 2010, str. 98).
Standardi serije ISO 9000 temeljijo na 8 načelih upravljanja kakovosti (usmerjenost k
uporabniku, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, itd.) (Virant, 2003, str.
253).
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3.2.2 Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju – CAF
Skupni ocenjevali okvir za organizacije v javnem sektorju – CAF je orodje, ki prek
samoocenitve omogoča diagnosticiranje organizacije in identifikacijo priložnosti za
izboljšanje. Na tej osnovi organizacije opredelijo in izvajajo akcijski načrt izboljšav. Model
CAF je primeren za hitro ocenitev kakovosti delovanja organizacije. Izdelan je bil z
namenom ocenjevanja organizacij v javni upravi. Na osnovi Evropskega modela poslovne
odličnosti in drugih shem kakovosti je bil v Evropski uniji razvit model za ugotavljanje
kakovosti, ki upošteva specifično naravo uprave. V primerjavi z modelom poslovne
odličnosti CAF predstavlja začetno stopnjo poti k odličnosti. Model je bil razvit med leti
1998 in 2000 (Marolt in Gomišček, 2005, str. 151). Ministrstvo, pristojno za upravo,
dejavno podpira uporabo skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem
sektorju – CAF, spremlja uporabo in rezultate izvedenih samoocenjevanj. Uporaba
skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem sektorju je v slovenski javni
upravi relativno široka, saj so jo že izvedli skorajda v vseh upravnih enotah (Žurga, 2010,
str. 99). Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije,
državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z
načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi (Ministrstvo za javno upravo, 2007,
str. 6).

3.2.3 Sodelovanje na Konferencah dobre prakse v slovenski javni upravi
Ministrstvo, pristojno za upravo, že od leta 2001 organizira letne konference s področja
kakovosti v slovenski javni upravi, ter od leta 2002 podeljuje priznanja Dobra praksa za
primere, ki jih izbere izmed rešitev, prijavljenih na osnovi javnega poziva za zbiranje
prispevkov za konferenco. V obdobju 2002–2009 je bilo podeljenih skupno 25 priznanj
Dobra praksa. Upravna enota Celje sicer ni bila med nagrajenimi Dobrimi praksami, je pa
leta 2007 bila kot primer dobre prakse objavljena v zborniku konference, in sicer je bil to
koordinacijski sosvet Upravne enote Celje kot učinkovit usklajevalec državne uprave in
lokalne samouprave na teritorialnem nivoju. Prav tako je bila leta 2008 objavljena v
zborniku konference kot primer dobre prakse e-dokumentacija sistema vodenja kakovosti
Upravne enote Celje. Tudi v letu 2009 je kot primer dobre prakse Upravne enote Celje,
dodatno objavljene v zborniku konferenc, sodelovanje UE Celje z mediji za učinkovitejšo
in prijaznejšo državno upravo (Žurga, 2010, str. 99–103).

3.2.4 Sodelovanje v PRSPO – Priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost
Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju
kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti v Sloveniji. Med drugim je glavni namen PRSPO spodbujati slovenske
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gospodarske družbe, zavode in druge pravne in državne organe (tudi upravne enote) k
uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k
načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti
proizvodov in storitev. Med pomembne cilje PRSPO lahko uvrstimo razširiti zavedanje o
evropskem modelu celovitega menedžmenta kakovosti oziroma odličnosti poslovanja,
povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti
poslovanja v Sloveniji, spodbuditi procese samoocenjevanja, itd. (Marolt in Gomišček,
2005, str. 527) Upravne enote se dejavno vključujejo v PRSPO. Pilotni projekt PRSPO za
javno upravo v letu 2004 je bil sedmi pilotni projekt v organizaciji Urada RS za meroslovje
(Žurga, 2010, str. 105–106).

3.2.5 Letno ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev v upravnih enotah
Vprašalnik in metodologija za ugotavljanje zadovoljstva strank sta bila razvita v decembru
2000. V letu 2002 je postalo obveza za organe javne uprave. Metodologija za ugotavljanje
zadovoljstva strank je namenjena merjenju in ugotavljanju razkoraka med pričakovano in
dejansko zaznavo kakovosti storitve z vidika strank. Namen testiranja zadovoljstva strank
upravnih enot je pridobiti potrebne informacije – osnovo za opredelitev in izvedbo
ukrepov za boljšo kakovost storitve. V letu 2006 sta bila vprašalnik in metodologija
poenostavljena (Žurga, 2010, str. 106–107).

3.2.6 Mesečni barometer kakovosti
V letu 2006 je bilo za organe državne uprave uvedeno še mesečno spremljanje
zadovoljstva strank, tako imenovani barometer kakovosti, katerega namen je hitrejši,
predvsem pa sproten odziv organov na povratno informacijo svojih strank (Žurga, 2010,
str. 107).

3.3 KAKOVOST STORITEV
Na področju vključenosti ljudi v planiranje in izvedbo upravnih storitev se v današnjem
sodobnem političnem prostoru Evrope se še vedno opazi razlika med državami zahodne
Evrope in vzhodne Evrope. Na zahodu je namreč vključenost državljanov precej večja
zaradi tega, ker se je samo sodelovanje začelo že po koncu druge svetovne vojne, saj je v
tem delu vladala demokracija in svoboda. Medtem pa se na žalost na vzhodnem delu še
vedno pozna dolga vladavina socializma, kjer je veljala nekakšna premisa kolektivizma
kjer posameznik ni imel velikega vpliva na politično odločanje, ravno tako pa mu ni bilo
dovoljeno oblikovati upravne storitve. Dejstvo je da je odločanje in vpliv ljudi na kakovost
upravnih storitev danes večje tam kjer so upravne storitve do neke mere privatizirane
(verjetno nikoli ne bodo čisto privatizirane), saj uporabnik sam lahko izbira ponudnika
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določenih storitev in ga lahko brez težav tudi zamenja, s čimer se izoblikujejo
kakovostnejše storitve saj se vzpostavi nekakšna konkurenca (Munday, 2010).
Vloga storitvenih dejavnosti v okviru gospodarstva se krepi, s tem pa postaja tudi
problematika kakovosti pri storitvah vse bolj aktualna, ker v veliki meri vpliva na
uspešnost in učinkovitost poslovanja organizacij, ki izvajajo storitvene dejavnosti.
Standard ISO 9000:2000 definira storitev kot eno izmed štirih vrst proizvodov.
Pričakovanja javnosti po boljšem delovanju in kakovostnih javnih storitvah se stalno
višajo. To pa od državne uprave zahteva tudi boljšo identifikacijo pričakovanj svojih strank
in posledično takšno raven delovanja in zagotavljanja storitev, da bo zadovoljstvo
uporabnikov doseženo. Zmožnost vrednotenja kakovosti storitev temelji na preglednosti,
oboje pa mora dolgoročno zagotavljati zadovoljstvo strank. Za povezavo kakovosti storitev
in zadovoljstva strank pa je treba razviti kakovosten menedžment zaznav in menedžment
pričakovanj. Poudarjanje kakovosti storitev in delovanja prav gotovo spreminja odnos
med upravo in državljani. Star paternalistični stil se umika mnogo bolj izenačenemu
odnosu med izvajalcem storitve in uporabnikom (Žurga, 2001, str. 34, 35).
Organizacije javne in državne uprave si vedno bol prizadevajo k dvigu kakovosti svojega
delovanja in storitev, ki jih zagotavljajo (Žurga, 2001, str. 35).
V najširšem smislu (koncept TQM) je kakovostna storitev tista, katere lastnosti outputa in
načina izvajanja dosegajo zahteve uporabnikov (povpraševanja), ali če je primerna glede
na namen. V tem smislu zajema kakovost programske učinke (končne izide neke javne
politike). Toda običajno se uporablja v ožjem smislu, tako da ustreza bolj neposrednim
potrebam uporabnikov, kot so dolžina čakanja, razpoložljivost, natančnost in kontinuiteta
storitev, raven udobja in korektnosti pri izvajanju storitve. V zadnjem času v vseh razvitih
državah kakovost izvajanja javnih storitev vse bolj pridobiva na pomenu. Državne uprave
spoznavajo povezavo med kakovostjo storitev in ekonomičnostjo delovanja in javnost se
vse bolj zaveda vloge, ki jo ima javna uprava za njihovo osebno blaginjo in kakovost
življenja, zato se kot uporabniki čedalje bolj zavedajo svojih pravic. V večini držav se tudi
zavedajo, da zahteva želeno izboljšanje kakovosti javnih storitev spremembo kulture
tradicionalne javne uprave, ki temelji na zakonih, pravilih in postopkih, v sodobno
drugačno bolj odzivno (če ne že kar proaktivno) kulturo, usmerjeno na stranko oziroma
uporabnika. Zadovoljevanje uporabnikovih potreb postaja tudi integrali del povečane
pozornosti za izboljšanje ekonomičnosti, učinkovitosti in učinkov delovanja (Pečar, 2001,
str. 75).
Ljudje želijo kakovostne storitve, storitve, ki delujejo. Želijo storitve, ki jih bodo brez težav
našli, ki bodo lahke za uporabo in ki bodo zadovoljevala vse njihove potrebe, želijo vse
ponudbe na enem mestu. V primeru, da teh storitev ni bi si želeli vedeti, kdaj bodo prišli
na vrsto za opravljanje določenih storitev, ne želijo si, da bi si jih zaposleni na upravnih
enotah podajali in ne želijo si, da bi jih obravnavali zaposleni, ki o njihovi situaciji ali
potrebah ne vedo nič. Prav tako si ne želijo poslušati neosebnih sporočil telefonskih
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odzivnikov ter izpolnjevati dolgih in nerazumljivih obrazcev, ker je za uporabnike tudi zelo
pomembna okoliščina to, kje prebivajo, je logična njihova želja, da bi jim te storitve bile
čim bližje. Želja je tudi, da bi bila poraba sredstev pri izvajanju teh storitev čim bolj
transparentna in učinkovita. Izvajati visokokakovostne storitve, ki bodo po vrhu še
denarno učinkovite, je zelo težko. Takšen cilj zahteva ustvarjanje organizacije z pravimi
pristopi in pristopanje k cilju s čim boljšim kadrom, ki bo pravilno razporejen z namenom,
da bo zadovoljil potrebe uporabnikov, tudi tistih, ki so jim zaradi takšnih ali drugačnih
razlogov te manj dostopne ali pa težje za uporabo. Za dosego cilja je potrebno tudi najti
pravo politiko na področju javne uprave, znati uporabiti obstoječo tehnologijo in pravilno
porabiti vsa sredstva, ki so na razpolago (House of Commons: Committee of Public
Accounts, 2006, str. 3, 8).
Sestavine kakovosti storitev, za katere se ugotavlja razkorak med pričakovanji strank in
njihovo zaznavo dejanskega stanja, so urejenost prostorov, opreme in okolja; dostopnost
in razumljivost potrebnih informacij; ustrezna hitrost reševanja postopkov; reševanje
zadev na enem mestu; pripravljenost pomagati uporabniku; znanje zaposlenih, ki izvajajo
storitve; zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah; izvajanje storitev v skladu z obljubami;
pravočasnost izvajanja storitev; zaposleni se individualno zavzemajo za stranko (Žurga,
2010, str. 107).
Kakovostna storitev ni nekaj naključnega in enkratnega, ampak je lahko le rezultat
skrbnega planiranja, brezhibne izvedbe in stalnega nadzora (Vujošević v: Dežela in
Marinko, 2010, str. 176).
Kakovosten proizvod ali storitev je tista, ki ustreza zahtevam odjemalcev. Kakovost
proizvoda oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo nanjo (Piskar
in Dolinšek, 2006, str. 41).
Kakovosti storitev v slovenskem javnem sektorju namenjamo premalo pozornosti. Še
vedno je v ospredju sama izvedba storitve, ne pa tudi njena kakovost. Kakovost se izraža
v hitri odzivnosti, enostavnih postopkih, ustrezni komunikaciji s strankami, pripravljenimi
informacijami o potrebni dokumentaciji, svetovalni službi za stranke, možnosti spremljanja
obdelave vloge na internetu itd. (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 25). Da bi izboljšali
kakovost storitev in ob tem dosledno spoštovali predpise, si za cilj lahko postavimo na
primer določitev krajših notranjih rokov za rešitev zadeve, kot jih določa zakon, izdatnejše
obveščanje uporabnikov storitev, kot to zahtevajo predpisi, druge možnosti prilagajanja
strankam (elektronsko poslovanje, vlaganje vlog po spletni strani, prilagoditev uradnih ur,
svetovanje strankam, ipd.) (Šturm, 2008, str. 6).

3.3.1 Elementi kakovosti upravne storitve
Zadovoljstvo uporabnika je odvisno od številnih elementov storitve, med katerimi
je treba poudariti zlasti naslednje:
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•
•
•
•
•
•
•

informacije o upravnih storitvah,
prostorska in časovna dostopnost,
enostavnost naročila, postopka in plačila,
kakovost osebnega stika, strokovnost in urejenost uslužbenca,
urejenost poslovnih prostorov,
odzivnost na kritike, pripombe, predloge in pohvale ter
zanesljivost.

V širšem smislu kakovost upravne storitve zajema tudi nekatera klasična pravno politična
načela (zakonitost, pravna varnost in predvidljivost, objektivnost in nepristranskost).
Uresničevanje nekaterih izmed teh načel (zakonitost, nepristranskost) je v celoti v rokah
organa, ki stopa v stik s stranko, pri nekaterih drugih načelih pa je implementacijski organ
odvisen od kakovosti politik oziroma predpisov, ki urejajo njegova ravnanja. Sicer pa velja
enako tudi za zgoraj navedene elemente kakovosti.
Enostavnost postopka je le deloma odvisna od implementacijskega organa, bolj pa
od vsebine predpisov, ki so v rokah oblikovalcev politik (policy-makers) (Virant, 2003).

3.3.2 Specifikacije in standardi kakovosti pri storitvah
Zadovoljstvo kupca oziroma uporabnika je ključnega pomena za uspešno delovanje vsake
organizacije. Doseči zadovoljstvo uporabnika storitve je še posebno zahtevno, ker ima
lahko vsak posameznik različna pričakovanja v zvezi z kakovostjo in svoje lastne kriterije
kakovosti. Gre za relativnost kakovosti. Zadovoljstvo posameznika je rezultat primerjave
med predvideno oziroma pričakovano kakovostjo in zaznano kakovostjo storitve. Pri
storitvah, ki jih zagotavlja javna in državna uprava, uporabniki nimajo neposrednega
vpliva na standarde kakovosti. Tovrstne organizacije, ki imajo monopolni položaj, morajo
pri določanju svojih specifikacij oziroma standardov kakovosti pogosto upoštevati tudi
določene zakonske predpise in pravila. Kljub temu da imajo kupci oziroma uporabniki
storitev svoje lastne kriterije glede kakovosti določene storitve, se je pokazalo, da so
specifikacije oziroma standardi kakovosti pomembni tako za kupca, ker preko njih
spoznava kakšen nivo kakovosti storitve lahko pričakuje, kot tudi za organizacijo, ker ji
doseganje postavljenih standardov postane cilj in osnova za določitev procesov in z njimi
povezanih virov (Marolt in Gomišček, 2005, str. 139, 140).
Pri storitvah prevladujejo opisne ali kvalitativno definirane karakteristike kakovosti, čeprav
imamo tudi kvantitativno izražanje karakteristik kakovosti, na primer karakteristike
povezane s časom, kar je pomemben dejavnik pri kakovosti storitev, ki jih zagotavlja
upravna enota, poleg ostalih organizacij javne in državne uprave. Pomemben je čas
čakanja na izvršitev storitve (čas čakanja v vrsti, okencem na upravni enoti) in čas
trajanja procesa izvršitve storitve (čas za podaljšanje vozniškega dovoljenja, osebnih
dokumentov, itd.) (po Maroltu in Gomiščku, 2005, str. 141).
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Ne smemo pa pozabiti na tako imenovane »mehke dejavnike« kakovosti storitve, kot so
prijaznost, ustrežljivost, komunikativnost, potrpežljivost idr. javnih uslužbencev, ki med
drugim igrajo pomembno vlogo v odnosu med odjemalcem oziroma uporabnikom storitve
in organizacijo (po Maroltu in Gomiščku, 2005, str. 142).
Ocenjevanje kakovosti storitve in organizacije, ki nudi storitev
Po namenu imamo dve vrsti ocenjevanja kakovosti storitve. Operativni namen
ocenjevanja kakovosti velja osnovno pravilo, da so glavni ocenjevalci ljudje, ki so
uporabniki storitev, ki se jih ocenjuje. Le ti lahko dajo dokončno veljavno oceno o
kakovosti izvršene storitve. Povratna informacija od uporabnika je najpomembnejša za
ocenitev in pomembna osnova za izboljšanje kakovosti (Marolt in Gomišček, 2005, str.
148). Organizacije ocenjujejo kakovost na treh ravneh: organizacijski (kjer je pomembno
zadovoljevanje zahtev zunanjih odjemalcev), procesni (kjer organizacijske enote ne smejo
aktivnosti prilagoditi svojim potrebam) in izdelovalni (izdelovalni standardi izvirajo iz
definiranja kakovosti za odjemalce) (Piskar in Dolinšek, 2006, str. 44). Izboljšanje
kakovosti storitev lahko ocenjujemo v merilih povečanja zadovoljstva uporabnika,
zmanjšanju pritožb uporabnikov in zmanjšanju stroškov zaradi ne kakovosti.
Za merjenje kakovosti storitev je najbolj primeren model SERVQUAL, ki je najbolj
usmerjen je na ugotavljanje uporabnikovega zaznavanja kakovosti storitve (Marolt in
Gomišček, 2005, str. 150).
Kakovost upravnih storitev in skrb za njihovo nenehno izboljševanje temelji na strateški
ravni odločanja s kombinacijo pristopa od zgoraj navzdol (z uvajanjem novih idej in
projektov, ki jih (domača) praksa še ne pozna) in od spodaj navzgor (kot pobude
posameznih institucij, razvoj in uveljavljanje dobrih praks) (Jaklič, 2008, str. 49).
Uporabniki, ki so ključni presojevalci kakovosti, danes gledajo in zahtevajo več kot samo
dober proizvod ali storitev. Želijo odličnost – popolno storitev in šele, ko dejanska, znana
raven storitve dosega ali celo presega pričakovano, lahko govorimo o kakovosti (Pečar,
2008, str. 67).
Izboljševanje kakovosti storitev in delovanja državne uprave je torej v neposredni
povezavi z učinkovitostjo državne uprave (Žurga v: Žurga, 2010, str. 113).
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4 UPRAVNA ENOTA CELJE

4.1 O UPRAVNI ENOTI
Upravna enota Celje se nahaja na območju Spodnje Savinjske doline in je v skladu z
Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot RS (75/94, 8/96, 39/03) organizirana za
območja Mestne občine Celje, ki ima 48.991 prebivalcev ter občin Dobrna z 2.179
prebivalci, Vojnik z 8.287 prebivalci in Štore s 4.260 prebivalci. Skupaj ima UE 63.717
prebivalcev ter obsega 230,1 km2 teritorialne površine (UE Celje – Vloga za PRSPO, 2009).
Upravna enota zajema 4 občine, 2 krajevna urada in 118 naselij (UE Celje, 2010).
Načelnik Upravne enote Celje je Damjan Vrečko.
Slika 2: Poslovna stavba UE Celje

Vir: Vloga za PRSPO, 2009
Slika 3: Atrij UE Celje
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Vir: Vloga za PRSPO, 2009

29

Na območju Celja upravne naloge po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:
a) izpostave ministrstev:
• Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje
• Ministrstvo za notranje zadeve – Policijska postaja Celje;
• Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila – Urad Celje
• Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje
• Geodetska uprava Republike Slovenije – Območna geodetska uprava Celje
b) drugi organi:
• Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Celje
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna služba Celje
• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – Enota Celje
• Center za socialno delo Celje (UE Celje, 2010)
Na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot je za opravljanje drugih nalog
organizirana Upravna enota Celje. Ta na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne
pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga
pokriva (UE Celje, 2010).
UE Celje je med večjimi v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje
Mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Dobrna ter občine Štore. UE Celje meji na
devet upravnih enot: na severu na UE Slovenj Gradec in UE Velenje, na vzhodu na UE
Slovenske Konjice in UE Šentjur pri Celju, na jugovzhodu na UE Laško, na zahodu pa na
UE Žalec.
Na območju UE Celje je 118 naselij. Mesto Celje s širšo okolico je najgosteje naseljeno.
Teritorialni obseg Mestne občine Celje meri 94,9 km2, občina Dobrna 31,7 km2, občina
Štore 28,2 km2 in občina Vojnik 75,3 km2 (UE Celje, 2010).
Krajevni uradi:
• Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, telefon: (03) 780 1062, telefaks: (03) 780
1061
• Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, telefon: (03) 426 5 374, telefaks: (03) 780 0632
(UE Celje, 2010)
Občine: Celje, Dobrna, Štore, Vojnik.
Naselja:
Občina CELJE obsega 39 naselij: Brezova, Bukovžlak, Celje, Dobrova, Glinsko, Gorica pri
Šmartnem, Jezerce pri Šmartnem, Košnica pri Celju, Lahovna, Leskovec, Lipovec pri Škofji
vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca, Otemna Pečovnik, Pepelno,
Prekorje, Rožni vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Škofja vas,
Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Teharje, Tremerje,
Trnovlje pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, Žepina (UE Celje, 2010).
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Občina DOBRNA, obsega 11 naselij: Brdce nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka pri Dobrni,
Lokovina, Parož, Pristova, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica, Vrba, Zavrh nad Dobrno
(UE Celje, 2010).
Občina ŠTORE, obsega 12 naselij: Draga, Javornik, Kanjuce, Kompole, Laška vas pri
Štorah, Ogorevc, Pečovje, Prožinska vas, Svetina, Svetli dol, Šentjanž nad Štorami, Štore
(UE Celje, 2010).
Občina VOJNIK, obsega 56 naselij: Arclin, Beli potok pri Frankolovem, Bezenškovo
Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni vrh pri Vojniku,
Dol pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Homec,
Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg
pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake,
Podgorje pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove,
Selce, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Tomaž nad Vojnikom,
Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje,
Zlateče, Želče (UE Celje, 2010).

4.2 NALOGE IN CILJI
UE opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področjih:
Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za promet, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo ter druge z zakoni
določene upravne naloge (UE Celje, naloge in cilji, 2010).
Na upravni enoti so organizirane notranje organizacijske enote in službe zaradi
funkcionalne povezanosti z ministrstvi.
V UE Celje so po delovnih področjih organizirani naslednji oddelki in služba:
Oddelek za upravne notranje zadeve (Referat za državljanstva, Matične zadeve, Javni red
in tujce, Referat za promet, Izpitni center), Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za občo
upravo in splošne zadeve, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, Služba za skupne
zadeve (finančno-računovodsko poslovanje, glavna pisarna). Določene naloge izvajajo
krajevni uradi (UE Celje, naloge in cilji, 2010).
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4.3 ORGANIZACIJA UPRAVNE ENOTE CELJE
UE opravlja upravne naloge iz pristojnosti na področjih, za katera so pristojna posamezna
ministrstva. Upravne naloge opravlja za devet zgoraj navedenih ministrstev. Opravlja tudi
vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastvenega značaja, naloge s področja
obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim
organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje Upravne enote.

Slika 4: Organigram UE Celje

Vir: UE Celje, organizacija, 2010

Notranja organiziranost Upravne enote je določena v Aktu o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Celje.
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Organi Upravne enote Celje so: Načelnik UE, Služba za skupne zadeve, znotraj katere sta
2 organa: Služba za finančno-računovodske posle in Glavna pisarna; Oddelek za okolje in
prostor, Oddelek za občo upravo, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, Oddelek za
upravne notranje zadeve, ki je naprej razčlenjen na Referat za promet, Referat za
državljanstva, matične zadeve, javni red in tujce in Izpitni center, zadnja 2 organa pa sta
še krajevna urada: Krajevni urad Vojnik (v nadaljevanju KU Vojnik) in Krajevni urad
Dobrna (v nadaljevanju KU Dobrna) (UE Celje, organizacija, 2010).
Upravno enoto vodi načelnik. Načelnik 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 ter
skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja Upravne enote.
Načelnik UE je bil v letu 2006 nominiran za nagrado Zlata lastovka, ki jo Center za
sodobne izzive vsako leto podeli najboljšemu javnemu menedžerju, v letu 2007 pa je bil
imenovan za najboljšega javnega menedžerja v RS ter prejel priznanje »Zlato lastovko«.
Priznanje »Zlata lastovka javnega sektorja za najboljšega javnega menedžerja« prejmejo
menedžerji v organih oz. organizacijah javnega sektorja, ki so z vrhunskimi dosežki
pripomogli k odličnemu izpolnjevanju poslanstva svojega organa oz. organizacije (Vloga za
PRSPO, 2009).
Nenehno izboljševanje kvalitete upravnih storitev in večanje zadovoljstva strank je med
drugim pogojeno tudi z izboljšanjem kadrovske strukture zaposlenih javnih uslužbencev.
Navedenih ciljev se na UE zavedajo od vsega začetka njenega delovanja (leta 1995), zato
že od takrat dalje z različnimi oblikami izobraževanja v vseh pogledih izboljšujejo
kadrovsko strukturo zaposlenih (Vloga za PRSPO, 2009).

4.4 KAKOVOST V UPRAVNI ENOTI CELJE
Kakovost postaja ena najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja v javni upravi.
Uvajanje kakovosti v upravo pomeni spremembo načina razmišljanja, delovanja, vedenja
in spremembo vrednot zaposlenih. Kakovost je kultura in način vodenja upravne enote, ki
je osredotočena na zadovoljevanje strank ob hkratni delovni uspešnosti. Ključni načini v
celovitem obvladovanju kakovosti so osredotočenost na stranko, doseganje pričakovane
kakovosti na vseh delovnih področjih, razvoj timskega dela oziroma vključenost vseh
zaposlenih v sistem kakovosti (UE Celje, Politika kakovosti, 2010).
Zaposleni v UE Celje sprejemajo sistem kakovosti v javni upravi kot model vsakdanjega
ravnanja javnih uslužbencev, ki omogoča dosledno izvajanje veljavne zakonodaje,
profesionalno in korektno delo s strankami, v skladu z njihovimi pričakovanji, s ciljem
povečati njihovo zadovoljstvo. Sistem kakovosti omogoča tudi razvoj strokovnosti,
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motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi ter
družbeno odgovorno delovanje.
Poslovanje po sistemu standarda kakovosti ISO
9001:2008 so v UE Celje nadgradili z modelom skupnega ocenjevalnega okvira za
organizacije v javnem sektorju – CAF in z evropskim modelom poslovne odličnosti EFQM.
Za leto 2009 nam je bila s strani odbora Vlade RS za kakovost podeljena bronasta diploma
za sodelovanje v Projektu Republike Slovenije za poslovno odličnost v kategoriji
organizacij na področju javnega sektorja. Bronasta diploma pomeni doseganje nivoja
odličnosti nad 350 točk (UE Celje, Politika kakovosti, 2010).
Storitve UE Celje ustrezajo standardu ISO 9001:2000 za vodenje upravnih postopkov na I.
stopnji iz državne pristojnosti, za kar so dne 12. 8. 2003 pridobili ustrezen certifikat, ki ga
vseskozi letno uspešno obnavljajo. Zadnjo redno presojo vodenja upravnih postopkov na
prvi stopnji iz državne pristojnosti po novem standardu ISO 9001:2008 so uspešno
opravili 20. 5. 2010 (UE Celje,2010).
Na politiko kakovosti vplivajo temeljna izhodišča sistema vodenja kakovosti: osredotočenje
na stranko, vključevanje zaposlenih, procesi in dejstva, nenehno izboljševanje,
usmerjenost k rezultatom. Od vsakega zaposlenega se pričakuje zakonito, samostojno,
odgovorno, odprto in etično ravnanje. Osnove izvajanja naše politike kakovosti so:
zagotavljanje kakovostnih storitev za stranke, doseganje zadovoljstva strank ter
upoštevanje njihovih potreb in zahtev, ob istočasnem zadovoljstvu zaposlenih. Načelnik
UE, vodje vseh NOE in PVK aktivno spremljajo doseganje ciljev politike kakovosti, s
svojimi odločitvami podpirajo doseganje teh ciljev in zaposlene informirajo ter motivirajo
pri doseganju ciljev kakovosti (Vloga za PRSPO, 2009).
Zavezanost UE kulturi odličnosti se kaže v izvajanju politike kakovosti in zavezanosti za
poslovno odličnost. Vzpostavljajo se vrednote, etika ter kulturna in upravljavska struktura,
ki so za udeležene strani privlačne in omogočajo edinstveno identiteto organizacije.
Najvišje vodstvo je osebno vključeno in igra vidno vlogo pri pripravi, seznanjanju in
izvajanju strategije za namene, usmeritev in kulturo organizacije, ter je zagotovilo
uvajanja sistema za upravljanje organizacijske strukture in procesov, kateri dajo z vsakim
letom vedno boljše rezultate. Načelnik UE je zaradi dobrih praks pri izvajanju nalog
denacionalizacije dobil nalogo vsebinskega koordinatorja trinajstih upravnih enot na tem
področju. UE je bila od začetka poslovanja med vodilnimi pri uvajanju nove podobe javne
uprave in je uvajala elemente storitvenih dejavnosti v svoje delo (Vloga za PRSPO, 2009).

Politika in strategija UE Celje
Strategija UE je vse od njene ustanovitve dalje, to je od leta 1995, usmerjena k
približevanju strankam. Že leta 1996 so izdali Brošuro o UE Celje, s katero so strankam
predstavili delovanje ter vlogo in pomen državne uprave na območju, ki ga UE teritorialno
pokriva. V naslednji publikaciji, Vodniku po UE Celje, so na enostaven način in na enem
mestu strankam ponudili potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic in
izpolnjevanjem njihovih obveznosti. Publikacije so bile tudi večkrat predstavljene na
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Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer so se z njimi srečali obiskovalci iz vseh delov
Slovenije (Vloga za PRSPO, 2009).
Leta 2001 so izdali Zbirnik vlog, ki je vsebinsko zaokrožil informativno in svetovalno
delovanje UE. Tudi s to publikacijo so se želeli približati strankam. Tako Vodnik kot Zbirnik
vlog sta predstavljala ne samo izviren, inovativen in splošno uporaben pristop pri
učinkovitejšem izvajanju upravnih storitev, temveč tudi vsebinsko in tehnično podlago pri
kasnejšem oblikovanju enotnih vlog za vso državo na enotnem portalu MNZ oz. MJU. Že v
tistem času pa so vsebino teh publikacij predstavljali na internetu in na vseh njihovih
predstavitvah prikazovali njihovo pravilno in praktično uporabo. Vseskozi so tudi skrbeli za
posodabljanje navedene vsebine, v odvisnosti od sprememb ustreznih predpisov. UE Celje
je bila torej prva v slovenskem upravnem prostoru tudi pri uvajanju E-uprave v upravno
poslovanje (Vloga za PRSPO, 2009).
UE na podlagi ugotovitev ankete o zadovoljstvu strank in primerjave s preteklimi leti
ugotavlja konkretne rezultate in na tej osnovi sprejme ustrezne preventivne in korektivne
ukrepe za izboljšanje obveščenosti in zadovoljstva strank. Pomemben pokazatelj
zadovoljstva ter zahtev in pričakovanj strank so zapisi v knjigi pripomb in pohval. Na
osnovi analize reševanja pritožb strank v obdobju od 2003 do 2009 ugotavljajo, da se
delež pohval v primerjavi z vsemi zapisi iz leta v leto povečuje (v letu 2006 45 % pohval,
v letu 2007 86 %, v letu 2008 pa 97 % pohval). Zapisane pripombe se redno analizirajo
na sestankih NOE. Strankam so posredovani pisni odgovori oz. pojasnila (Vloga za PRSPO,
2009).
Pri planiranju politike in strategije ter pri realizaciji ciljev, ki si jih je UE zastavila, so
upoštevane pripombe in pričakovanja strank, ki so jih podale v preteklih letih:
 urejanje upravnih zadev na enem mestu;
 mobilnost zaposlenih med delovnimi področji, kar v primeru
odsotnosti uradnikov preprečuje nastanek čakalnih vrst;
 z izobraževanjem zaposlenih smo dvignili kvaliteto storitev in odnosa
zaposlenih do strank;
 informiranost strank o upravnem poslovanju na različne načine
(internet, svetovalec za pomoč strankam, vzpodbujanje poslovanja
z e-pošto);
 približevanje upravnih storitev uporabnikom na terenu – krajevni
uradi, kjer lahko stranke uredijo več kot 50 upravnih zadev;
 prilagajanje poslovnega časa željam in potrebam strank (Vloga za
PRSPO, 2009).
V okviru začrtane politike UE glede približevanja strankam je UE ustanovila dva krajevna
urada (Dobrna, Vojnik), ki omogočata, da stranke lažje in hitreje koristijo posamezne
storitve UE. UE ima od svoje ustanovitve dalje vsak dan uradne ure na okencih za
poslovanje s strankami, za preostale storitve pa v skladu z Uredbo o upravnem
poslovanju. Z mesecem majem 2007 je UE, skladno z Uredbo o upravnem poslovanju,
povečala število uradnih ur za poslovanje s strankami, saj posluje tudi vsako prvo delovno
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soboto v mesecu, ob sredah pa je podaljšala poslovni čas do 18. ure (Vloga za PRSPO,
2009).
Poslanstvo, vizija in vrednote UE Celje
Temeljno poslanstvo Upravne enote Celje je izvajanje učinkovitih in strankam prijaznih
upravnih storitev. Cilji nadaljnjega razvoja Upravne enote so zato predvsem usmerjeni v
doseganje in ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva strank in zaposlenih javnih
uslužbencev. Upravna enota ohranja in izboljšuje sistem kakovosti, ki zajema vsa področja
delovanja Upravne enote, in se na zunaj manifestira s pridobljenim certifikatom ISO
9001:2000 in poslovanjem po modelu odličnosti EFQM. Upravna enota ima vzpostavljen
sistem nenehnega izboljševanja, in sicer na podlagi vzpostavljenega sistema kakovosti
ISO 9001:2000 in orodja, ki ga nudi skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem
sektorju CAF, v letu 2006 in 2007 pa je z namenom nenehnega izboljševanja pripravila
tudi vlogo za priznanje RS za poslovno odličnost. Ključne prednosti in priložnosti, ki
izhajajo iz končnih poročil prijavitelju – UE, za navedeni obdobji, predstavljajo
usmerjevalno podlago za stalne izboljšave kakovosti poslovanja (Vloga za PRSPO,2009).
Zavezanost za poslovno odličnost
Je nadgradnja uvajanja sodobnih orodij celovitega obvladovanja kakovosti v organih javne
uprave. V UE to pomeni strokovne in kakovostno stabilne storitve, prijazen odnos do
strank, stimulativen odnos do zaposlenih in odličnost v poslovanju.
Pri svojem delu upoštevajo tudi vrednote, zapisane v kodeksu ravnanja javnih
uslužbencev: kakovost, strokovnost, vestnost, nepristranskost in lojalnost. O vsebini
kodeksa so stalno obveščeni vsi zaposleni s pomočjo spletne strani MJU, vsi novo
zaposleni pa hkrati s seznanitvijo z internimi akti ob nastopu zaposlitve. Načelnik je
pristojen za pooblaščanje. V skladu s sodobnimi in uveljavljenimi pravili uspešnega
vodenja, ki temeljijo na učinkovitem medsebojnem sodelovanju, transparentnem
poslovanju in polni odgovornosti vseh javnih uslužbencev, načelnik UE prenaša pooblastila
za vodenje in odločanje v upravnih postopkih, v skladu s sistemizacijo. Skladno s tem
aktom vodijo posamezne oddelke in službe v UE vodje, ki imajo ustrezne kvalifikacije in
izkušnje (Vloga za PRSPO, 2009).
Vodje oddelkov in službe vodijo NOE, za katere so pooblaščeni, organizirajo delo, na
kolegijih posredujejo poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko delovanja upravne enote, na
podlagi ugotovitev notranjih in zunanjih presoj ter lastnih voditeljskih sposobnosti
sprožajo aktivnosti izboljševanja, obveščanja in motiviranja zaposlenih, spodbujajo učenje
(primer – pogosto vključevanje v usposabljanje, ki ga nudi Učni center).
Spodbujanje in pospeševanje sodelovanja je razvidno iz ustanavljanja projektnih skupin za
izvedbo posameznih projektnih nalog, kot so priprava vloge za poslovno odličnost,
notranja presoja sistema kakovosti, priprava fotografske razstave »UE Celje skozi čas«,
priprava zgoščenke »Najpogostejše napake pri opravljanju vozniškega izpita B
kategorije«, ki predstavlja upravno inovacijo v slovenskem upravnem prostoru in
podobno. V projektne skupine so vključeni tako vodje posameznih NOE kot ostali
zaposleni (Vloga za PRSPO, 2009). UE skrbi za nenehno izboljševanje učinkovitosti
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sistema vodenja kakovosti z uporabo politike kakovosti, uresničevanjem ciljev kakovosti,
upoštevanjem rezultatov presoj in analiz podatkov, korektivnih in preventivnih ukrepov ter
vodstvenega pregleda.
Na podlagi ugotovitev o realizaciji poslovnega načrta pripravijo plan za naslednje leto.
Uspešnost poslovanja UE v primerjavi z drugimi upravnimi enotami preverijo po prejemu
analize vseh poslovnih poročil in poročil o delu, ki jo pripravi MJU (običajno v mesecu
juliju tekočega leta za preteklo leto) (Vloga za PRSPO,2009).
Sodelovanje z odjemalci
UE si prizadeva za učinkovite načine komuniciranja z odjemalci. Odjemalci UE so: stranke,
zaposleni, ministrstva (komuniciranje zajema letno poročanje, odgovore na konkretna
vprašanja s strani ministrstev in vprašanja UE o posameznih aktualnih delovnih področjih,
naslovljena na pristojna ministrstva), ostali organi državne uprave na teritorialni ravni,
občine na področju UE (sestanki s posameznimi občinami, povezani z aktualnim
reševanjem tekoče problematike). S strankami UE komunicira s pomočjo domače strani
UE, po e-pošti, enkrat letno anketira stranke o njihovem zadovoljstvu s ponujenimi
storitvami na UE , s pomočjo knjige pohval in pripomb, z navodili strankam preko enotne
INFO točke in svetovalca za pomoč strankam, z letnim anketiranjem občin,
koordinacijskega sosveta, gospodarstva, medijev, preko mesečnega anketiranja strank
(barometer), preko elektronskih tabel v atriju UE, s posredovanjem odgovorov na
najpogostejša vprašanja strank medijem.
Za komuniciranje s strankami in zaposlenimi so odgovorni načelnik UE, vodje NOE, PVK in
sistemski administrator (za internet in spletne strani). V UE na samostojnem delovnem
mestu deluje svetovalec za pomoč strankam, ki posreduje strankam informacije v zvezi z
različnimi upravnimi storitvami (Vloga za PRSPO, 2009).
Krožek za kakovost
Upravne enote v regiji, ki imajo certifikat kakovosti ISO 9001:2000 (UE Celje, Slovenj
Gradec, Krško, Šentjur, Šmarje, Žalec), so organizirale krožek kakovosti, na katerem se
predstavniki vodstva za kakovost usklajujejo pri aktivnostih, potrebnih za izboljševanje
kakovosti svojega dela in izmenjujejo medsebojne dobre prakse. Krožek kakovosti deluje
že od leta 2003. Članice se sestajajo večkrat letno po potrebi, glede na aktualno
problematiko vzdrževanja in izboljševanja kakovosti. Zaradi izmenjave dobrih praks so v
krožek kakovosti povabili tudi predstavnike vodstva za kakovost iz upravnih enot Maribor,
Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana, Velenje.
Koordinacijski sosvet za območje UE
Na UE Celje v skladu z Zakonom o državni upravi od samega začetka aktivno deluje
Koordinacijski sosvet, ki ga vodi načelnik. Združuje predstojnike (župane) lokalnih
skupnosti in državne uprave na teritorialnem nivoju UE. Teme sestankov koordinacijskega
sosveta so predvsem aktualne zadeve, spremembe zakonodaje in medsebojno
sodelovanje, torej zadeve, ki se nanašajo na delovanje vseh članov sosveta. Tako so člani
pri razpravljanju o različnih vprašanjih iz pristojnosti sosveta izoblikovali in sprejeli enotna
stališča na področju delovno prostorske problematike, delovanja inšpekcijskih služb,
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Učnega centra UE Celje, poslovnega časa in uradnih ur, izvajanja prostorske in gradbene
zakonodaje, predloga sprememb Zakona o lokalni samoupravi itd.
Slika 5: Seja Koordinacijskega sosveta UE Celje

Vir: Vloga za PRSPO, 2009

UIS kot upravna inovacija na svetovalnem področju UE CELJE
Gre za javno dostopno storitev, s katero želijo organi državne uprave in lokalne
samouprave celjskega območja povezani v koordinacijski sosvet načelnika UE Celje,
strankam na enem mestu ponuditi odgovore na splošna vprašanja v zvezi z upravnimi
področji.
Veliko število vprašanj v zvezi z upravnimi postopki, ki so jih na UE Celje naslavljale
stranke, je spadalo v pristojnost drugih organov in tako nanje nismo mogli odgovoriti.
Stranki smo lahko podali le informacijo, kateri organ je pristojen za tovrstno vprašanje. To
je porodilo idejo, da ustanovimo spletni servis, preko katerega bi združeni organi državne
uprave in lokalne samouprave z našega območja odgovarjali na vprašanja strank. Na
takšen način bi stranke na enem mestu lahko dobile odgovore na svoja vprašanja, ne
glede na poznavanje delovnih področij posameznih organov. Načelnik UE Celje je idejo
predstavil na koordinacijskem sosvetu načelnika UE Celje in pridobil soglasje kar 22
organov celjskega območja, ki so pristopili k skupnem projektu ustanovitev UIS.
Upravno-informacijski servis Celje (UIS) je interaktivna, javno dostopna storitev, s katero
želimo organi državne uprave in lokalne samouprave celjskega območja, povezani v
koordinacijski sosvet načelnika Upravne enote Celje, strankam na enem mestu ponuditi
odgovore na splošna vprašanja v zvezi z našimi upravnimi področji dela. V UIS z odgovori
na vprašanja strank sodeluje 22 organov s celjskega območja, tudi UE Celje. Upravno
informacijski servis na spletnem naslovu www.uis.si deluje od 31. 3. 2010. Največ do
sedaj postavljenih vprašanj preko servisa UIS se uvršča v delovna področja Upravne enote
Celje. Odzivni čas odgovorov je kratek, saj vsi sodelujoči organi poleg UE Celje stremijo k
temu, da pripravijo odgovore na vprašanja strank v čim krajšem času. Na večino vprašanj
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je odgovorjeno v istem dnevu ali takoj naslednji dan, redko je odzivni čas daljši (po
Vrečku, 2010, str. 207–216).
UIS je upravna inovacija, ki naj bi vsem zainteresiranim fizičnim in pravnim osebam v čim
krajšem času ponudila na enem mestu splošne in razumljive odgovore ne glede na katero
področje državne uprave in lokalne samouprave je namenjeno. Predstavlja ponovni dokaz
odličnega sodelovanja celotnega javnega sektorja na območju UE Celje, ki ima konkretne
in otipljive sadove ne samo za prebivalce tega območja, temveč tudi širše. Potrebno se je
namreč zavedati, da bo večina objavljenih odgovorov uporabna v celotnem slovenskem
upravnem prostoru (Vrečko, 2010, str. 218).
Uresničevanje politike kakovosti z informativno in svetovalno dejavnostjo UE
Celje preko medijev
UE Celje je v letu 2007, z namenom večjega zadovoljstva ter boljšega sodelovanja s
svojimi strankami, pričela s posredovanjem odgovorov na najpogostejša vprašanja strank
preko medijev. Nabor najpogostejših vprašanj dobimo od svetovalca za pomoč strankam,
iz neposrednih vprašanj strank preko e-pošte ter z obveščanjem o aktualnih spremembah
zakonodaje. S tem želimo občanom približati javno upravo in jih predhodno obvestiti o
določenih vprašanjih, na katere lahko naletijo in se nanje pravočasno pripravijo. Občane
obveščamo preko rednih tedenskih oddaj na Celjski televiziji – »UE Celje svetuje«, rednih
tedenskih rubrikah v časopisu CELJAN in v ostalih lokalnih časopisih. Odgovore
prikazujemo tudi na spletni strani UE Celje, kjer so razvidni vsi do sedaj objavljeni
odgovori na vprašanja iz različnih upravnih področij (Vrečko v: Javna uprava, 2010, str.
206).

4.5 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE UPRAVNE ENOTE CELJE
 ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
 torek od 8.00 do 15.00 ure
 sreda od 8.00 do 18.00 ure
 četrtek od 8.00 do 15.00 ure
 petek od 8.00 do 13.00 ure in
prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00 ure (UE Celje, Uradne ure, 2010).
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5 UPRAVNA ENOTA VELENJE

5.1 O UPRAVNI ENOTI
Upravna enota Velenje se nahaja na območju Šaleške doline in zajema 197 km2 teritorija
z 45.000 prebivalci. Upravna enota zajema 3 občine, 1 krajevni urad in 46 naselij (UE
Velenje, 2010). Načelnik Upravne enote Velenje je Fidel Krupić, univ. dipl. prav.

Slika 6: Upravna enota Velenje

Vir: KRAJI – Slovenija, 2010

Območje Upravne enote Velenje zavzema severovzhodni, pretežno hribovit del Republike
Slovenije in predstavlja 0,9 % površine Republike Slovenije. Kar 56 % območja pokrivajo
gozdovi, kar 34,5 % je kmetijskih površin in 9,3 % ostalih, predvsem urbanih površin.
Upravna meja poteka po mejah nekdanje občine Velenje, sedaj pa po mejah mestne
občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Velenje meji na pet
upravnih enot. Na severu – med Paškim Kozjakom in Slemenom – poteka meja z Upravno
enoto Slovenj Gradec. Krajša je meja med Slemenom in Smrekovcem na zahodu, kjer
meji z Upravno enoto Ravne na Koroškem. Od Smrekovca, ki je skrajna zahodna točka, do
naselja Slatina pri Šmartnem ob Paki, poteka meja z Upravno enoto Mozirje. Južna soseda
je Upravna enota Žalec, kjer meja poteka preko Gore Oljke in gričevja med Šaleško in
Spodnje Savinjsko dolino. Na skrajnem vzhodu – med Ramšakovo domačijo, kjer je
skrajna vzhodna točka, in Špikom na Paškem Kozjaku – pa je krajša meja z Upravno
enoto Celje (Pečovnik, 2001, str. 34–35).
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Osrednji del predstavlja Šaleška dolina in njej pripadajoče gričevnato, hribovito in
sredogorsko obrobje, manjši del pa obsega spodnji tok reke Pake v Spodnji Savinjski
dolini. Šaleška dolina je torej svet med skrajnimi vzhodnimi odrastki Savinjskih Alp in
predgorjem Karavank (Pečovnik, 2001, str. 35).
Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Velenje opravljajo še naslednje
izpostave oziroma organi:
a) izpostave ministrstev:
 Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje – Izpostava Velenje
 Ministrstvo za notranje zadeve – Policijska postaja Velenje
 Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila – Urad Žalec
 Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje
 Geodetska uprava Republike Slovenije – Območna geodetska uprava Velenje
b) drugi organi:
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Velenje
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem
– Izpostava Velenje;
 Center za socialno delo Velenje (UE Velenje, 2010)
Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu
upravnih enot organizirana Upravna enota Velenje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih
stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v
prostoru, ki ga pokriva.
S svojim delovanjem posega na celotno območje Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in
občine Šmartno ob Paki. Meji na Upravne enote Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem,
Mozirje, Žalec in Celje.
Upravna enota Velenje ima krajevni urad Šoštanj, na naslovu Trg svobode 12, 3325
Šoštanj.
Upravna enota Velenje je v skladu z zakonom organizirana za območje naslednjih lokalnih
skupnosti – občin:
• Občino Velenje
• Občina Šoštanj
• Občina Šmartno ob Paki (Pečovnik, 2001, str. 35).
Naselja:
Občina VELENJE, obsega 25 naselij (Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo,
Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak,
Pirešica, Plešivec, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Silova, Šenbric, Škale, Škalske
Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Velenje, Vinska Gora).
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V občini ŠOŠTANJ je 11 naselij (Bele Vode, Družmirje, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne,
Skorno pri Šoštanju, Šentvid pri Zavodnjah, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje).
Občina ŠMARTNO OB PAKI, obsega 10 naselij (Gavce, Gorenje, Mali vrh, Paška vas,
Podgora, Rečica ob Paki, Skorno, Slatina, Šmartno bo Paki, Veliki vrh) (UE Velenje, 2010).
Že od začetka septembra 1997 opravlja Upravna enota Velenje svoje delo za svoje
potrebe grajenih in posebej projektiranih prostorih na Rudarski 6 a v Velenju (Pečovnik,
2010, str. 36). Tudi poročna dvorana na območju Upravne enote Velenje se je prvotno
nahajala v občinski sejni sobi (Pečovnik, 2010, str. 36), sedaj pa se nahaja v zgradbi
glasbene šole Velenje (UE Velenje, 2010).

5.2 NALOGE IN CILJI
Načelnik Upravne enote Velenje izvaja s predpisi določene naloge. Naloge načelnika
upravne enote so: vodenje upravne enote, koordiniranje dela NOE, zagotavljanje
opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne NOE, opravljanje drugih
organizacijskih nalog v zvezi z delom upravne enote, odločanje o pravicah ter dolžnostih
in delovnih razmerij javnih uslužbencev v upravni enoti, skrb za sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi z območja upravne enote in drugimi organi in organizacijami, samostojno
oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, opravljanje drugih
najzahtevnejših nalog, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, prenos in
usmerjanje informacij med pristojnimi ministrstvi in upravno enoto.
Upravna enota Velenje opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področij:
Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za promet, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo, ter druge z zakoni
določene upravne naloge (UE Velenje, naloge in cilji, 2010).
Zaradi funkcionalne povezanosti z ministrstvi so na upravni enoti organizirane notranje
organizacijske enote in službe.
V Upravni enoti Velenje so po delovnih področjih organizirani naslednji oddelki: Oddelek
za upravno notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in oddelek za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve. Določene naloge izvajata tudi krajevni
urad Šoštanj, ki je organizacijsko vključen v Oddelek za upravno notranje zadeve, in
Izpitni center (UE Velenje, naloge in cilji, 2010).
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5.3 ORGANIZACIJA UPRAVNE ENOTE VELENJE
Organi Upravne enote Velenje so: Načelnik Upravne enote, Oddelek za upravne notranje
zadeve, znotraj katerega so 4 organi: Referat za osebna stanja, Referat za migracijo,
Krajevni urad Šoštanj in Izpitni center, sledi Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in
Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, znotraj katerega je
Glavna pisarna (UE Velenje, organizacija, 2010).

Slika 7: Organigram UE Velenje

Vir: UE Velenje, organizacija, 2010

5.4 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE UPRAVNE ENOTE VELENJE







ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 18.00 ure
četrtek od 8.00 do 15.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure in
prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00 ure (UE Velenje, uradne ure, 2010).
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6 NOVI JAVNI MANAGEMENT
Primerjava klasičnega in novega modela upravljanja javnega sektorja
Klasični birokratsko-regulatorni model:
 vlada prava in pravil
 funkcionalna delitev dela
 hierarhija
 skromna uporaba konkurenčnih elementov
 pomanjkanje strateškega menedžmenta
Model






NJM:
vlada ciljev in rezultatov (merjenje uspešnosti, izhodni proračun in podobno)
produktna organizacija s procesno verigo
pogodbeni menedžment, avtonomija
pogodbeništvo izven javnega sektorja, kvazitrgi
naravnanost k uporabnikom namesto prevlade ponudnika (Naschold v: Kovač,
2006, str. 53).

Prvine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

novega javnega menedžmenta so predvsem:
usmerjenost k rezultatom,
usmerjenost k uporabnikom,
prenova delovnih procesov,
nova organiziranost in novi načini vodenja,
uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta,
povečanje učinkovitosti in uspešnosti,
delegiranje in povečevanje avtonomije,
prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim izvajalcem,
opredelitev in razmejitev odgovornosti,
vzpostavitev tekmovalnosti (Žurga, 2001, str. 49, 50).

NJM pomeni direktivo znotraj administrativne reforme in modernizacije znotraj državne
uprave, ki se bazira na osnovah zasebnega menedžmenta. Cilj je bolj učinkovita
administracija z uvedbo kriterijev ekonomske učinkovitosti. NJM je okarakteriziran po
svojih besedah v nazivu, torej projektni menedžment, vodoravna hierarhija, usmerjenost
k strankam. NJM ima anglo-ameriški izvor. Nastal je kot reakcija na krizo financiranja
organov države ter se je začel izvajati v letu 1980 kot ena od ključnih politik Margaret
Thatcher, toda celotna zadeva je v polnem razcvetu zaživela šele v začetku devetdesetih
let prejšnjega stoletja, razlog za to je nadaljevanje določenih politik, ki jih je nasledila
nova vlada premiera Tonya Blaira. Mnogi NJM pripisujejo preveliko podobnost upravljanju
v zasebnem sektorju. Povezava z zasebnim sektorjem je na eni strani slaba, saj je država
na večini področij monopolist, po drugi strani je povezava z zasebnim sektorjem dobra,
saj to pomeni, da je administracija orientirana k zadovoljevanju potreb uporabnikov. Od
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NJM se pričakuje, da bo poenostavil postopke znotraj administracije in jih posledično tudi
pospešil ter naredil bolj transparentne in bolj razumljive, pospešil bi se tudi odzivni čas
administracije v primerih podrobnih poizvedb državljanov v zvezi z postopki, ki tečejo ter
se jih tičejo. NJM se še ni popolnoma uresničil. Težave so predvsem v tem, da je težko
enačiti zasebni in javni sektor ter postopke znotraj obeh. Problem nastane tudi v
ekonomskem pojmovanju storitev ter njegove vrednosti za uporabnika, na koncu pa
pridemo tudi do kadrovskega problema, saj se zaposleni znotraj uprave ne prilagajajo na
nove zahteve dovolj hitro (New Public Management, 2006).
Z namenom, da bi v javni sektor vnesli več tekmovalnega duha in uporabili številna
spoznanja in tehnike sodobnega menedžmenta, ki so nastajala v dolgih desetletjih
intenzivnih proučevanj, se je v drugi polovici 1980-ih let pričela oblikovati nova miselnost
o menedžmentu v javnem sektorju, pod skupnim imenom Novi javni menedžment – NJM
(New Public Management – NPM).
V številnih razvitih državah so spoznali, da javni sektor ne izkorišča dovolj visoko razvitih
spoznanj, pristopov, metod in tehnik sodobnega splošnega menedžmenta, ter sorodnih
področij in tehnologij. Med drugim so spoznali tudi, da deluje kot sistem preveč zaprto in
samozadostno. V teh spoznanjih so odkrili velike priložnosti za nadaljnji razvoj in
izboljšanje učinkovitosti njegovega delovanja. Strategije novega javnega menedžmenta –
NJM se v svetu vedno bolj uveljavljajo. Predstavljajo prvi tovrstni model, po katerem se
lahko praktično vse vrste izvajanja javnih storitev po svoji učinkovitosti in kakovosti
približajo tistim, ki jih že dolgo pozna privatni sektor. Koncept NJM predstavlja pomembno
paradigmo za razvoj javnih storitev. Večja učinkovitost in s tem standardizacija izvajanja
javnih storitev pa vodi tudi k globalizaciji izvajanja le teh. V razvoju javnih storitev so že
prisotni tudi trendi, ki so bili prej značilni le za privatni sektor, kot na primer razvoj
kazalcev uspešnosti delovanja izvajalcev javnih storitev, posodabljanje informacijske
tehnologije in organizacijskih modelov. Znotraj javne uprave se oblikujejo agencije, ki
podpirajo, svetujejo in motivirajo uvajanje pristopov NJM in ustvarjajo pogoje za radikalne
spremembe, s ciljem razvoja konkurence javnih storitev tudi na mednarodnem nivoju.
Vlada oziroma javna uprava se na tak način razbremeni številnih lokalnih nalog pri
organiziranju in zagotavljanju ponudbe javnih storitev (Pečar, 2001, str. 14).
New Public Managemet je kratica za izraz, ki ga pogosto uporabljajo študentje in
profesorji, ko želijo govoriti o temah, stilih in vzorcih, ki se pojavljajo v delovanju javnega
menedžmenta v zadnjih dvajsetih letih v Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji. Izraz se
je pojavil v znanstveni literaturi v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in se je
hitro uveljavil (Hood v: Barzelay, 2001, str. XI). Študentje se strinjajo, da novi javni
menedžment zagotovo obstaja, kaj pa izraz resnično pomeni, je stvar razprave. Novi javni
menedžment naj bi bil odgovor na vprašanje o tem, kakšen naj bo nadaljnji razvoj javnih
storitev. Prav tako naj bi bil NJM skupek dobrih idej, ki so se razširile iz zgoraj navedenih
držav v vse države po svetu (Kettl v: Barzelay, 2001, str. XII). NJM naj bi temeljil na
teoretičnih idejah o organizaciji in menedžmentu, ki so se uveljavile tako v ekonomski kot
tudi v politični znanosti (Stiglitz in Horn v: Barzelay, 2001, str. XII). Mnogi gledajo na NJM
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kot na empiričen način organiziranja javnih storitev, kot primer pa se navajajo nastanke t.
i. »kvazi trgov« na področju zdravstva in šolstva, toda tudi v smislu sprememb, ki se na
njegovi osnovi dogajajo v finančnem menedžmentu in upravljanju z ljudmi znotraj javne
uprave (Hood v: Barzelay, 2001, str. XII) (Barzelay, 2001, str. XI–XII).
NJM (ang. New Public Management) je za prenos nalog javne uprave oz. javnega sektorja
pomemben, ker je veliko prispeval k spremembi miselnosti tako vodilnih politikov kot
uradnikov. S pojavom NJM in njegovim širjenjem se je namreč začela razvijati zavest o
možnostih vnosa zasebnih načel in metod dela v javni sektor na čelu s principom ločitve
regulatorne, nadzorne in operativno izvajalske funkcije. Z ločitvijo teh funkcij je bil
omogočen prenos nekaterih na neklasične subjekte izvajanja oblastnih in sorodnih nalog,
kar je omogočilo politično podporo podeljevanju javnih pooblastil. NJM pomeni novo
paradigmo uveljavljanja javnega sektorja s poudarkom na usmerjenosti k uporabniku in
splošni učinkovitosti z uvajanjem aplikatibilnih menedžerskih metod dela in tržnih
(konkurenčnih) mehanizmov iz zasebnega v javni sektor (Kovač, 2006, str. 51).
V definicijah NJM zasledimo tri glavne smeri: neotaylorizem z vpeljevanjem racionalnih
metod dela v javni sektor, uvoz poslovno usmerjenih podjetniških praks in tehnik v javni
sektor in NJM kot sredstvo za transformacijo birokratske, paternalistične in demokratično
pasivne vlade v učinkovito, odzivno in uporabnikom prijazno oblast (Farnham in Horton v:
Kovač, 2006, str. 52). Kot pravi Shick, sta jedro NJM pravili »let managers manage« in
»make managers manage«, določiti je torej treba ravnotežje med avtonomijo in
odgovornostjo (Shick v: Kovač, 2006, str. 52). Po ugotovitvah OECD (Lane v: Kovač,
2006, str. 54) je med učinki NJM opaziti načrtovane in nepričakovane učinke ter pozitivne
in negativne (stranske) učinke. Na splošno se več upošteva uporabnike javnih storitev,
racionalizira se stroške in število zaposlenih, usmerja se k izhodni strategiji, jasneje se
opredeljuje cilje in strategije. Bistvo strategije nepridobitnih organizacij bo v vključevanju
uporabnika storitev v poslanstvo organizacije s ciljem realizacije splošnih ciljev v
konkretne učinke. Posledično se bodo strategije nepridobitnih organizacij osredotočile na
dejavnosti trženja (v smislu ugotavljanja potreb uporabnika in njihovega zadovoljevanja),
inovativnosti in razvijanja skladov, dodatno tudi na področja merjenja uspešnosti,
upravljanja človeških virov in osebnega razvoja menedžmenta.
Med vodilnimi načeli v začetku 21. stoletja velja omeniti privatizacijo, razdvojitev nabavne
funkcije financiranja in dobavne funkcije izvajanja storitev ter drobitev integriranih
birokratskih blokov v manjše enote. Pričakovane spremembe s trendom globalizacije
javnih storitev so: nenehno naraščanje obsega javnih storitev, novi načini komercialnega
in industrijskega pristopa izvajalskih podjetij, tehnološke spremembe, nove oblike
organiziranosti, marketing, idr.(Kovač, 2006, str. 56).
Uvajanje načel novega javnega menedžmenta se navezuje na novo sodobno organizacijo
delovnih procesov, opredelitev in razmejitev odgovornosti ter pristojnosti, predvsem
opredelitev
odgovornosti za rezultate, povečanje avtonomije organizacije in
posameznikov, ploščenje organizacijske strukture. Uvajanje načel novega javnega
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menedžmenta pomeni tudi premik v miselnosti od »varnosti delovanja v zaledju
zakonitosti« v uspešno in učinkovito delovanje, za doseganje postavljenih ciljev
organizacij (Žurga, 2001, str. 49).

6.1 VSEBINA KONCEPTA NJM
Koncept NJM je depolitizirana verzija številnih ukrepov ob spreminjanju javnega sektorja,
na podlagi tržne usmerjenosti in zajema analize in inovacije strateških politik in ustreznih
odločitev. NJM postaja vse bolj zaščitni znak za različne politike in upravne rešitve, ki
poudarjajo predvsem naslednje tri bistvene skupine ukrepov:
• Razvijanje tekmovalnosti (s ciljem odstranitve monopolnih izvajalcev in razvojem
konkurence)
• Razdruževanje prevelikih upravnih birokracij (s ciljem nastajanja manjših,
preglednih, fleksibilnih enot, ki jih je dosti lažje upravljati)
• Spodbujanje večje produktivnosti po vzorcu privatnega sektorja (s ciljem z
elementi podjetništva motivirati zmanjševanje stroškov in večjo učinkovitost)
(Pečar, 2001, str. 15).

6.2 VPLIV NJM NA IZVAJANJE JAVNIH STORITEV
Privatizacija javnega sektorja in pogodbeno izvajanje javnih storitev sta v zadnjih dveh
desetletjih ustvarila »tržišče« za različne vrste javnih storitev. V številnih državah je
vključevanje zasebnih privatnih korporacij v javni sektor že dobro organizirano. Tudi na
tem področju lahko kmalu pričakujemo prodor multinacionalnih korporacij, čeprav so
javne storitve takšnih družb zaenkrat še redke. Z globalizacijo javnega sektorja je mišljena
določena internacionalizacija ali regionalizacija produkcije javnih storitev, ki so se prej
izvajale znotraj posameznih držav, ter lokalnih enot družbenopolitičnih skupnosti. Javne
storitve, ki jih organizirajo in sofinancirajo vlade, po eni strani pomenijo tudi javno
družbeno porabo. S produkcijo pa je mišljena neposredna organizacija izvajanja del ali
zagotavljanje storitev (Pečar, 2001, str. 15).
Strokovnjaki navajajo številne razloge za pričakovane spremembe v smeri globalizacije
izvajanja javnih storitev; med njimi so najpomembnejši naslednji: nenehno naraščanje
obsega javnih storitev, novi načini komercialnega in industrijskega pristopa izvajalskih
podjetij, tehnološke spremembe (standardizacija, inovacije, informacijska tehnologija),
nove oblike organiziranosti, marketing in druge najsodobnejše menedžerske tehnike
(Pečar, 2001, str. 21).
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6.3 PRIHODNOST NOVEGA JAVNEGA MENEDŽMENTA
Novi javni menedžment je kljub skoraj trem desetletjem zgodovine v nadaljnjem vzponu,
pri čemer se na temelju vrednotenja dosedanjih reform odpirajo predvsem naslednja
odprta vprašanja modernizacije javnega sektorja:
o ugotavljanje potreb po spremembah in meja reform,
o povezava restrukturiranja in ukrepov politike upravljanja kadrovskih virov,
o

stopnja potrebne de/centralizacije v odvisnosti od vrste storitev,

o

razvoj vloge uporabnikov in zahtevane kvalitete storitev,

o

ocenjevanje uspešnosti,

o

optimizacija in informatizacija poslovnih procesov,

o

e-uprava.

Cilj novega javnega menedžmenta v tretjem tisočletju ostajajo učinkovitost, odzivnost in
uspešnost uprave (Kovač v: Brezovšek in Haček, 2004, str. 184). Z vidika spremembe
miselnosti je ključna tekmovalnost, saj uvajanje novega javnega menedžmenta povzroča
širitev tržišč javnih storitev, s tem zaostruje konkurenco in izloča tiste, ki te tekme
preprosto ne zmorejo več (Pečar v: Kovač v: Brezovšek in Haček, 2004, str. 184).
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7 USMERJENOST K UPORABNIKU
Pojem uporabnik je specifičen za javni sektor, njegov položaj je determiniran s položajem
in režimom javnega sektorja, kar pomeni potencialno prisilo, ni možnosti izbire zaradi
monopola ponudnika. Uporabniki so zelo široka skupina, ki jo moramo za zadovoljitev
njihovih parcialnih potreb in zahtev identificirati in razdeliti na podskupine (Ferfila et al.,
2007a, str. 164). Že sam pojem uporabnik (stranka) postavlja posameznika v posebno
razmerje do javne uprave. Ne gre več za objekt, zaobjet v večjem ali manjšem kosu
dokumentacije, ampak za posameznika, ki se aktivno vključuje v javno življenje in skladno
s svojimi željami pričakuje od javne uprave določene storitve na ustreznem nivoju
kakovosti. Virant kakovost upravnih storitev celo povezuje z zadovoljstvom uporabnika,
kar pomeni, da postane neka storitev kakovostna šele takrat, ko jo uporabnik prepozna
kot kakovostno. Sočasno pa opozarja na specifičnost uprave, s čimer ločuje kakovost
storitve od njene všečnosti posamezniku (Virant v: Svete in Pinterič, 2008, str. 89–90).

7.1 USMERJENOST K UPORABNIKU KOT NAČELO DELOVANJA JAVNE
UPRAVE
Načelo usmerjenosti k uporabniku predstavlja nadgradnjo klasičnim načelom uprave v
smislu novega upravljanja javnega sektorja. Uporabniki so stranke javne uprave in
sooblikovalci javnih politik, in ne le predmet uradniškega dela (Kovač, 2006, str. 78).
Eno izmed najbolj aktualnih načel v zadnjem času je ravno, kako se približati uporabniku,
kako narediti delovanje uprave bolj prijazno in hkrati tudi učinkovito z vidika uporabnikov.
V zgodovinskem razvoju javnih uprav je ta vrednota relativno mlada in je povezana s
prodorom novega javnega menedžmenta, ki v javni sektor uvaja načela in metode,
uveljavljene v zasebnem sektorju. Podobno velja tudi za upravljanje kakovosti, ki je z
zadovoljstvom uporabnikov tesno povezano. Tradicionalna definicija kakovosti je namreč
skladnost med pričakovano in dobljeno storitvijo. Zadovoljstvo uporabnikov, prijazna
uprava, antibirokratski programi in odpravljanje administrativnih ovir so izrazi, ki so postali
del političnega besednjaka. Ob prizadevanju za povečanje zadovoljstva uporabnikom je
treba vedno upoštevati tudi posebnosti javne uporabe. Usmerjenost k uporabniku ima
meje, ki jih postavlja javni interes. Zadovoljstva uporabnika ne smemo postavljati pred
interese drugih ali pred javni interes, ki ga določa zakon (Virant v: Brezovšek in Haček,
2004, str. 59–60).
Ker se nezadovoljstvo javnosti z delovanjem uprave in povečana pričakovanja glede
kakovosti storitev kažejo kot pritisk na politične stranke in vlado, vlada z obvezujočimi
standardi (predpisi) usmerja upravne organe k uporabniku (Virant v: Brezovšek in Haček,
2004, str. 60).
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Pomembno je, da se uporabnikom zagotovijo informacije o upravnih storitvah, s pomočjo
katerih bo uprava bolj transparentna, uporabnik pa bo lažje predvideval odločitve uprave.
Informacije morajo biti zagotovljene v različnih oblikah, tako da je uporabniku
zagotovljena svoboda izbire. Informacije morajo biti podane na uporabniku prijazen in
razumljiv način. Prostorska dostopnost pomeni, da lahko uporabnik določene storitve
ureja tudi preko e-uprave, ne samo na upravni enoti, in na ta način pridobi veliko
informacij od doma. Časovna dostopnost pa pomeni, da je potrebno uporabniku
zagotoviti, da do storitev pride v čim krajšem času. Najpomembnejši ukrep na tem
področju je zmanjševanje zaostankov pri reševanju upravnih zadev. Odpravljanje
administrativnih ovir ali t. i. »antibirokratski programi« so sestavni del reform javnih
uprav. Kreatorji sprememb želijo poenostaviti upravne postopke tako, da jih uporabniki ne
bi doživljali kot birokratske odisejade (Virant v: Brezovšek in Haček, 2004, str. 61). Vedno
pomembnejši pa je kakovosten osebni, človeški stik. Vsaka organizacija, ki da kaj na
zadovoljstvo uporabnikov, prisluhne njihovem mnenju, kritikam, predlogom, ocenam
(Kren v: Brezovšek in Haček, 2004, str. 61). Slovenska javna uprava na področju
usmerjenosti k uporabniku ubira pravno pot.
Načelo usmerjenosti k uporabniku se je v zadnjih desetletjih dokaj razvilo tudi v smeri
operativnih ukrepov, čeprav je zanimivo, da povečevanje kakovosti storitev vodi v čedalje
večje zahteve uporabnikov (Kovač v: Brezovšek in Haček, 2004, str. 182).
Načelo usmerjenosti k uporabniku terja od državne uprave, da svoje naloge opravlja svoje
naloge tako, da zagotovi čim višjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov, to je državljanov in
pravnih oseb. To načelo ima svoje meje v javnem interesu. Javni interes, kakor je
opredeljen v zakonih in podzakonskih predpisih, ima vedno prednost pred interesi in
koristmi posameznika. Zahteva, da se poskrbi za zadovoljstvo uporabnikov, ima torej
svoje meje, vendar je znotraj teh meja velik manevrski prostor. Državna uprava mora
težiti k temu, da so njene storitve čim bolj kakovostne in njeni uporabniki čim bolj
zadovoljni. Na zadovoljstvo uporabnikov vplivajo številni dejavniki, med njimi zlasti
kakovost informacij o storitvah, krajevna in časovna dostopnost storitev, enostavnost in
racionalnost postopkov, profesionalnost in prijaznost zaposlenih ter urejenost poslovnih
prostorov (Virant, 2009, str. 94).

7.2 CILJI NAČELA USMERJENOSTI K UPORABNIKOM
Načelo usmerjenosti k uporabniku zajema naslednje cilje:
 dostopnost upravnih storitev,
 socialna primernost upravnih storitev,
 enostavnost upravnih storitev,
 primerna informacijska podpora,
 zanesljivost,
 primernost osebnega stika,
 odzivnost.
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Vendar pa usmerjenost državne uprave k uporabnikom ne velja absolutno. To načelo ima
svojo bolj ali manj jasno začrtano mejo – javni interes. Vsi ukrepi, ki smo jih našteli, so
dopustni le, če s tem ni ogrožen javni interes (MJU, 2010).
Dostopnost upravnih storitev
Dostopnosti upravnih storitev ni naključno uvrščena na prvo mesto. Gre za izjemno
pomemben cilj, ki vodi številne pobude in prizadevanja znotraj modernizacije oziroma
prenavljanja javne uprave. Ko govorimo o dostopnosti, imamo v mislih opravljanje
storitev, ki od uporabnika zahteva čim manj časa in fizičnih premikov, povezanih z
opravljanjem upravne storitve. Sem sodijo ukrepi, kot so skrajševanje čakalnih vrst,
podaljševanje uradnih ur, odprava krajevnih ovir (krajevna pristojnost), prilagoditve za
osebe s posebnimi potrebami, e-uprava in e-upravne storitve (horizontalna integracija
upravnih storitev v obliki t. i. »življenjskih situacij«) (MJU, 2010).
Socialna primernost upravnih storitev
Socialna primernost upravnih storitev pomeni cenovno sprejemljivost upravnih storitev.
Namenjamo ji še toliko večjo pozornost, če upoštevamo, da upravna storitev praviloma
nima funkcije blaga, katerega ceno bi določila ponudba in povpraševanje v določenem
ekonomskem prostoru. Prav zaradi tega je potrebno »umetno« skrbeti za primerno višino
plačil v upravnem postopku (npr. upravna taksa). Tudi na tem področju gre pričakovati
odpiranje konkurence in okrnitev državnega monopola (MJU, 2010).
Enostavnost upravnih storitev
Podobno kot v poslovnem svetu, kjer si podjetja neprestano prizadevajo za olajšanje
položaja strank v razmerju z njimi (npr. spletni nakupi), naj si tudi državna uprava
prizadeva, da bo imel uporabnik čim manj težav pri komuniciranju in poslovanju z njimi.
Prvo raven ukrepov predstavlja zmanjšanje posegov v posameznikovo zasebno sfero na
račun javnega interesa (liberalizacija), druga raven pa je t. i. odprava administrativnih ovir
ob nespremenjeni zaščiti javnega interesa. Prva raven ima političen, druga pa
administrativno-tehničen značaj in bi morala biti zato povsem nesporna. V Sloveniji se za
doseganja tega cilja uporablja program Odprava administrativnih ovir, poenostavlja se
postopek plačevanja upravnih taks, zelo pomemben ukrep poenostavitve pa je tudi
uzakonitev obveznega pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc (MJU, 2010).
Informacijska podpora uporabnikom
Cilj usmerjenosti k uporabniku pa je tudi primerna informacijska podpora uporabniku.
Razteza se na podatke o upravnih storitvah v najširšem smislu. Zagotoviti jo je potrebno
tako na kakovostni kot tudi količinski ravni. Na kakovostni ravni nas zanimajo pravilnost,
strokovnost in primernost informacije, medtem ko se na ravni količine ukvarjamo s
celovitostjo informacije in pri tem sprašujemo – ali ima uporabnik vse informacije, ki jih na
določeni stopnji potrebuje? Ukrepe za zagotavljanje pravilne informacijske podpore sta
zagotovila predvsem dva predpisa. Prvi je že od leta 2001 predpisani način poslovanja
organov javne uprave s strankami, ki vzpostavlja obveznost zagotavljanja informacij o
storitvah v obliki brošur in na internetu, uvedene pa so bile tudi informacijske pisarne in
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svetovalci, ki strankam zagotavljajo informacije ves poslovni čas (ne samo med uradnimi
urami). Drugi pomemben ukrep za zagotavljanje informacij pa je Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja, saj imajo številne informacije, ki so pomembne za stranko v
upravnem postopku, naravo informacij javnega značaja (MJU, 2010).
Zanesljivost
Zanesljivost, kot cilj usmerjenosti k uporabniku, je »sposobnost držati besedo«. To
pomeni, da želimo s kategorijo zanesljivost doseči sposobnost državne uprave, da opravi
storitev v predpisanem roku. Skozi zanesljivost lahko na področje usmerjenosti državne
uprave k uporabniku uvedemo dva izjemno pomembna pravna instituta, ki bi ju sicer
morali uvrstiti med klasična pravna načela. To sta načelo predvidljivosti in načelo pravne
varnosti. Uresničevanje načela predvidljivosti jamči uporabniku, da bo ravnanje upravnega
organa takšno, da ga je mogoče vnaprej predvideti, na podlagi veljavnih pravnih norm, ki
vežejo upravni organ. Drugo načelo, načelo pravne varnosti je širše, njegov pomen pa
večplasten. V tem kontekstu pa ga lahko razložimo kot načelo, ki zahteva določnost ali pa
vsaj določljivost pravnega ravnanja uradne osebe (MJU, 2010).
Primernost osebnega stika
Primernost osebnega stika je cilj, ki se loteva povsem nepravnega oziroma neformalnega
standarda prijetnih ali vsaj primernih medčloveških odnosov. Gre za cilj vzpostaviti
delovanje javne uprave, ki bo zadostilo vsaj minimumu prijetnosti, prijaznosti, vedrosti
državne uprave, ki jo na tem mestu še toliko bolj vidimo v njeni »poosebljeni« obliki
državnih uradnikov. Dejstvo je namreč, da socialna narava ljudi daje izjemen poudarek
primerni komunikaciji tudi v tem smislu in da posamezniki pogosto ocenjujemo in
vrednotimo delo javnih uslužbencev prav skozi prizmo njihove prijaznosti, nasmejanosti in
ustrežljivosti (MJU, 2010).
Odzivnost
Odzivnosti ne razumemo kot hitrost reakcije, ampak kot sposobnost oziroma
pripravljenost odzvati se na mnenje uporabnikov. Državna uprava naj primerno ovrednoti
mnenja uporabnikov in k njim resno pristopi. Pri tem je posebej pomembno poudariti, da
tu ne mislimo na neko splošno javno mnenje o državni upravi. To je namreč za doseganje
konkretnih korenitih sprememb relativno nepomembno, saj odraža le neko pavšalno
videnje. Govorimo o konkretnih predlogih posameznih strank, ki prihajajo v stik z
državnimi uslužbenci. Ti v tem odnosu hvalijo, opominjajo, predlagajo, kritizirajo.
Pomembno je, da se tovrstna mnenja beležijo in obravnavajo na primernih delovnih
sestankih, najbolje na ravni vodstva. Ukrep za večjo odzivnost državne uprave je obvezno
letno ugotavljanje zadovoljstva strank (MJU, 2010).
Poleg navedenega so za zadovoljstvo uporabnikov pomembni tudi primerni in urejeni
poslovni prostori. Slabo urejeno parkiranje, pomanjkanje čakalnic, ozki hodniki z okenci,
zatohlost in vročina lahko spravljajo stranke in zaposlene na rob živčnega zloma (Virant,
2010, str. 7).
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Ob navedenih elementih usmerjenosti javne uprave k uporabniku velja opozoriti na
tri stvari:
• Nekateri izmed navedenih elementov so znotraj dometa posameznih upravnih
organov in povzročijo relativno majhne stroške. Nekateri pa so izven njihovega
dometa in lahko nanje vplivajo le posredno (z ambicioznejšimi predlogi finančnih
načrtov, predlogi za spremembo zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov).
Pomanjkljivost poslovnih prostorov in zapletenost zakonsko urejenih procedur npr.
nikakor ni v dometu upravne enote, zato je upravna enota v neprijetnem in tako
rekoč krivičnem položaju, ko jo stranke kritizirajo zaradi stvari, ki jih sama ne more
izboljšati.
• Usmerjenost k uporabniku je le ena od vrednot, ki jih pričakujemo od sodobne
javne uprave; pri sledenju tej vrednoti ne smemo pozabiti na druge. Ob tem velja
opozoriti, da je zakonita odločba praviloma tudi v interesu stranke, saj lahko
nezakonitost povzroči neprijetno podaljševanje postopkov (pritožba, upravni spor,
obnove postopka). Torej je tudi zakonitost sestavni del kakovosti oziroma
usmerjenosti k uporabniku!
• Zadovoljstvo uporabnika je najpomembnejše, a ne edino merilo uspešnosti
organizacije. Zadovoljni uporabniki pomenijo uresničitev poslanstva organizacije,
vendar lahko organizacija šepa na drugih področjih – ob zadovoljnih uporabnikih
ima lahko npr. nezadovoljne zaposlene (Virant, 2010, str. 8).
Koncept usmerjenosti k uporabnikom je še posebej pomemben, a v nevarnosti, da se ne
izpelje dosledno, ker je delovanje zlasti državne uprave neodvisno od povpraševanja
uporabnikov, saj so v iskanje državnih storitev večinoma prisiljeni. Usmerjenost k
uporabnikom zahteva seveda določene predpogoje, gola programska floskula ne
zadostuje (Ferfila et al., 2007b, str. 164).
Tudi kadar uporabnik nima prav ali pa njegovim željam iz objektivnih razlogov ne moremo
ugoditi, je pomembno, da smo ga poslušali, vzeli resno, obravnavali njegove pripombe, za
katere si je vzel čas, in mu odgovorili, bo na uporabnika naredilo dober vtis (Po Virantu v:
Svete In Pinterič, 2008, str. 91). Neposredno povezanost med elektronsko upravo in
usmerjenostjo k uporabnikom izpostavlja tudi Paris, ko predstavlja elektronsko upravo na
primeru Severne Irske. Tako navaja britansko strategijo elektronske uprave, v kateri so
štiri vodilna načela: vzpostavljanje storitev na podlagi izbir državljanov, izboljšanje
dostopnosti uprave in storitev, socialna vključenost posameznika in boljša izraba
informacij. Na podlagi teh štirih načel Paris ugotavlja, da v samem jedru e-upravne
agende stoji državljan (Paris v: Svete in Pinterič, 2008, str. 91).
Strategija delovanja in razvoja državne uprave Republike Slovenije na svetovnem spletu v
kontekstu usmerjenosti k uporabniku predvideva predvsem reorganizacijo spletnih strani
državne uprave od organizacijske k tisti, ki bi sledila potrebam in pričakovanjem
uporabnikov (Svete in Pinterič, 2008, str. 92). Virant pri analizi stanja usmerjenosti uprave
k uporabniku v Sloveniji sicer ugotavlja, da obstajajo ustrezni nastavki za tovrstno delo in
da v Sloveniji obstaja ustrezen informacijsko-tehnološki način, ki bi omogočal lažjo
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(elektronsko) komunikacijo med upravo in strankami (Virant v: Svete in Pinterič, 2008,
str. 95). V Sloveniji so upravni postopki še vedno precej neprijazni do uporabnika, saj so
pogosto dolgotrajni in formalistični. Še vedno obstaja vrsta upravnih zadev, ki jih morajo
uporabniki opraviti v času uradnih ur, ki se v veliki meri pokrivajo z delovnim časom
uporabnikov (Kovač v: Svete in Pinterič, 2008, str. 95).
Na izboljšanje komuniciranja z uporabniki je vsekakor vplival razvoj e-uprave oziroma
uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije po letu 2000, kot glavni nosilec
sprememb, ki so se zgodile v zadnjem desetletju razvoja slovenske javne uprave.
Po definiciji Oliverja in Sanadersa e-uprava predstavlja elektronsko izvajanje upravnih
storitev, torej njihov prenos v on-line obliko (Oliver in Sanaders v: Svete in Pintarič, 2008,
str. 97). Med vodilnimi načeli uspešne e-uprave je načelo usmerjenost k uporabniku.
Dostopnost pomeni, da mora Vlada zagotoviti dostopnost e-storitev in povečanje
vključenosti državljanov v projekt, ki omogoča nekatere aktivnosti, katere drugače niso
izvedene. Pomemben instrument je tudi izbira, saj je državljanom potrebno zagotoviti
največji možni nabor dostopanja do storitev po sistemu »vsi pristopi možni (no wrong
door)«, kar pomeni, da lahko državljan do istega učinka pride po različnih poteh.
Vključenost državljanov v javno politične procese naj bi zagotovile storitve in informacije
e-uprave. Zasebnost – e-uprava se ne sme izvajati na račun varovanja posameznikove
zasebnosti (OECD v: Svete in Pinterič, 2008, str. 102).
Milner opozarja na pomen uvajanja elektronske uprave in elektronskega upravljanja kot
načina preureditve javnega servisa v smeri zagotavljanja smotrnosti in učinkovitosti ob
sočasnem večanju zadovoljstva uporabnikov storitev (Milner v: Svete in Pinterič, 2008, str.
96).
Usmerjenost k uporabniku se v današnjem jeziku najbolj neposredno izraža skozi
operacionalizacijo koncepta kakovosti javnih storitev. Najširša definicija kakovosti storitve
namreč določa storitev kot kakovostno, če opravi tisto, za kar je predvidena, in se odziva
na potrebe uporabnika (Ferfila et al., 2007c, str. 240).
Zakon o državni upravi za državno upravo med drugim določa načelo usmerjenosti uprave
k strankam (posameznikom in pravnim osebam), ki zajema spoštovanje osebnosti,
dostojanstva, omogočanje uveljavitve pravic in koristi, obveščenost javnosti, možnost
strank, da podajajo pripombe in kritike ter nanje dobijo odgovor v razumnem roku (Ferfila
et al., 2007d, str. 240).
Pred časom so javne storitve bile podane s strani profesionalcev z majhnim vplivom
uporabnikov, ki so tedaj imeli zelo malo odprtih opcij. Toda, vse bolj in bolj lahko vidimo
večjo vključenost uporabnikov, prebivalcev in širše skupnosti pri javnih storitvah. Na
primer: e-poslovanje omogoča ljudem, da si prenašajo in oddajajo dokumente v
elektronski obliki, kar omogoča javnemu sektorju, da se bolj osredotočijo na tiste skupine
ljudi, ki potrebujejo za poslovanje z njimi več pomoči in časa. Večina od nas se še spomni,
ko smo mogli za vsako transakcijo iti osebno na upravno enoto, pa tudi na banko in
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turistično agencijo ter čakati v vrsti. Dandanes lahko vse te zadeve opravimo doma preko
interneta. To omogoča veliko več opcij. Zaradi interneta so se načini opravljanja storitev v
javnem sektorju ter tudi zasebnem sektorju močno spremenili. Zahvaljujoč novim
tehnologijam in spodbujanju državnih oblasti, se prebivalci vse bolj vključujejo v
oblikovanje javnih storitev. Raziskave dveh uglednih institucij Governance International in
Tns-Sofres kažejo, da je vpliv uporabnikov danes večji kot si zaposleni lahko predstavljajo.
Seveda se kažejo tudi razlike, tako so prebivalci v Veliki Britaniji veliko bolj vključeni v te
procese kot ljudje na Češkem. Kaže se tudi razlika med vključenostjo ljudi na različnih
področjih, tako so državljani veliko bolj vključeni v procese, ki se dotikajo lokalne ravni kot
pa so vključeni v zadeve na državni ravni. Trendi tudi kažejo, da se z večjo vključenostjo
uporabnikov izboljšuje sama učinkovitost in kvaliteta upravnih storitev, poleg tega pa se s
tem procesom povečuje demokratizacija same družbe (Löffler, 2009, str. 2, 3).
Dandanes so se zahteve uporabnikov storitev javnega sektorja spremenile. Uporabniki
želijo biti spoštovani, tudi kadar imajo opravka z javno upravo. Niso več manjvredna raja,
tlačani ali celo sužnji. So izobraženi, razgledani, usposobljeni – pogosto tudi bolj kot
izvajalci javnih storitev v javnem sektorju. In najpomembneje: so nosilci oblasti (Kavčič,
1999, str. 105).
Ob monopolnem položaju državne uprave, konkurenca nedvomno pomeni podlago za
višjo kakovost po meri uporabnikov javnih storitev (Kovač, 2006, str. 76).
Uporabnike kot merilo doseganja ciljev je prvi sistemsko vpeljal NJM. Vendar se pri
evalvaciji načrtovanih učinkov NJM ni odrezal najbolje, saj je participacija uporabnikov
ostala le na ravni ugotavljanja njihovega zadovoljstva z bolj ali manj sofisticirani
metodami. Drugače obetajo opisi dobrih praks dobrega vladanja/upravljanja, ki stremijo
ravno k vključevanju uporabnikov (zlasti občanov na lokalnih ravneh oblasti) v iniciranje
družbenih sprememb in procese odločanja (Kovač, 2006, str. 77).

Kljub usmerjenosti k uporabnikom mora javni sektor delovati v mejah javnega interesa,
sicer bi določene skupine uporabnikov ali posamezniki lahko nadredili svoj parcialni interes
interesom drugih in povzročili deprofesionalizacijo javnih služb in drugih funkcij (Kovač,
2006, str. 79).
Slovenska uprava na področju usmerjenosti k uporabniku ubira pravo pot. Strateški cilji so
začrtani, normativne podlage zagotovljene. Nadaljnji razvoj bo odvisen od izvedbene
sposobnosti, ta pa predvsem od zavzetosti in zmogljivosti »strateških centrov« reforme
uprave, pa tudi od posluha vlade za finančne potrebe na tem področju (Virant, 2003, str.
79).
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8 RAZISKAVA O
UPORABNIKOM

USMERJENOSTI

JAVNIH

STORITEV

K

8.1 METODOLOGIJA
Pri raziskavi mnenja uporabnikov o usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom, ki sem jo
izvedla med dvema upravnima enotama, Upravno enoto Celje in Upravno enoto Velenje,
sem se odločila, da anketni vprašalnik izdelam sama, delno tudi s pomočjo vprašalnika za
ugotavljanje zadovoljstva strank s spletne strani Ministrstva za javno upravo.

8.1.1 Vsebina in struktura vprašalnika
Anketni vprašalnik, s katerim sem izvedla raziskavo mnenja uporabnikov o usmerjenosti
javnih storitev k uporabnikom, je sestavljen iz 17 vprašanj, ki si sledijo po nekem
logičnem zaporedju. Anketni vprašalnik vsebuje samo eno vprašanje z vprašalnika za
ugotavljanje zadovoljstva strank, in sicer je to vprašanje, kjer so morali anketirani oceniti
sestavine kakovosti Upravne enote od 1 do 5 (pri čemer je 1 pomenilo najslabše, 5 pa
najboljše ocenjena sestavina kakovosti), medtem ko sem ostalih 16 vprašanj sestavila
sama. Vprašanja so raznolika, na večino vprašanj so morali anketirani odgovoriti z
obkroževanjem podanih odgovorov, na nekaj pa odgovoriti tudi pisno.
Anketni vprašalnik za Upravno enoto Celje je v prilogi 1, anketni vprašalnik za Upravno
enoto Velenje pa v prilogi 2.

8.1.2 Razdelitev anket in izvedba raziskave
V namen raziskave mnenja uporabnikov o usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom,
sem raziskavo izvedla z razdelitvijo 100 anketnih vprašalnikov, v vsaki Upravni enoti sem
anketirala 50 oseb. Torej, 50 anketnih vprašalnikov sem razdelila med uporabnike
Upravne enote Celje in 50 anketnih vprašalnikov je pripadlo uporabnikom Upravne enote
Velenje. Za omenjeno število anketiranih sem se odločila z namenom, da sem lahko
dobljene rezultate primerjala in dobila primerjavo usmerjenosti k uporabnikom, obeh
Upravnih enot.
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8.2 REZULTATI RAZISKAVE O USMERJENOSTI JAVNIH STORITEV K
UPORABNIKOM UPRAVNE ENOTE CELJE

1. vprašanje:
Spol anketirancev
Tabela 1: Spol anketirancev

Spol
Moški
Ženski
Skupaj

Število anketirancev
26
24
50

Strukturni odstotki
52 %
48 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 1: Spol anketirancev

Vir: Tabela 1

Komentar:
Število vseh anketiranih oseb za Upravno enoto Celje je bilo 50 oseb. Od tega je bilo
največ anketiranih moških, kar 52 %, medtem ko odstotek anketiranih žensk predstavlja
48 % delež anketiranih.
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2. vprašanje:
Starost anketirancev
Tabela 2: Starost anketirancev

Starost
Do 30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
Nad 60 let
Skupaj

Število anketirancev
9
15
8
11
7
50

Strukturni odstotki
18 %
30 %
16 %
22 %
14 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 2: Starost anketirancev

Vir: Tabela 2

Komentar:
Pri vprašanju o starosti anketirancev sem pridobljene rezultate anketiranih oseb razdelila v
5 kategorij. Prva kategorija je kategorija do 30 let, za katero se je opredelilo 18 %
anketiranih, sledi ji druga kategorija, ki zajema anketirane stare med 31 in 40 let, za
katero se je opredelilo največ, kar 30 % anketiranih. Tretja kategorija zajema anketirane
osebe, stare med 41 in 50 let, in le ta predstavlja 16 % vseh anketiranih. Sledi ji
kategorija, ki predstavlja starost anketiranih med 51 in 60 let, in je dosegla drugi največji
odstotek, to je 22 % delež vseh anketiranih v Upravni enoti Celje. Zadnja kategorija je
kategorija, ki zajema anketirane stare nad 61 let in več, zanjo pa se je opredelilo 14 %
anketiranih oseb.
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3. vprašanje:
Izobrazba
Tabela 3: Izobrazba

Izobrazba
Osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij, doktorat
Skupaj

Število anketirancev
1
4
23
8
3
9
2
50

Strukturni odstotki
2%
8%
46 %
16 %
6%
18 %
4%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 3: Izobrazba

Vir: Tabela 3

Komentar:
Pri vprašanju o izobrazbi anketiranih sem v anketnem vprašalniku navedla 8 možnih
kategorij, a v kategoriji nedokončana osnovna šola ni bilo nobenega anketiranega. Iz
grafa je razvidno, da ima največ anketiranih oseb zaključeno srednjo šolo, in sicer kar 46
%, sledi ji kategorija univerzitetno izobraženih z 18 %, takoj za njo je kategorija
anketiranih oseb z zaključeno višjo šolo, ki predstavlja 16 % delež vseh anketiranih.
Anketirani z zaključeno poklicno šolo zajemajo 8 % strukturnega deleža, medtem ko
anketirani z visoko izobrazbo predstavljajo 6 % anketiranih oseb. Majhen delež oziroma 4
% delež vseh anketiranih v Upravni enoti Celje je bilo oseb z magisterijem ali doktoratom.
Najmanj anketiranih oseb je bilo tistih z zaključeno osnovno šolo, ki predstavljajo le 2 %.
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4. vprašanje:
Status anketirancev
Tabela 4: Status anketirancev

Status
Študent/-ka
Zaposlen/-a
Nezaposlen/-a
Upokojenec/-ka
Skupaj

Število anketirancev
3
32
4
11
50

Strukturni odstotki
6%
64 %
8%
22 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 4: Status udeležencev

Vir: Tabela 4

Komentar:
Status anketiranih sem razdelila na 5 kategorij. Največ, kar 64 % anketiranih, ima status
zaposlenega, z 22 % strukturnim deležem mu sledi status upokojenca. Pod statusom
nezaposlenega se je opredelilo 8 % vseh anketiranih. Študenti predstavljajo 6 % delež
vseh anketiranih oseb v Upravni enoti Celje. Kategorija dijakov ima 0 % strukturni delež,
saj med anketiranimi ni bilo nobenega dijaka in zato te kategorije tudi ni prikazane niti v
tabeli 4, niti v grafu 4.
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5. vprašanje:
Kako pogosto uporabljate storitve Upravne enote Celje?
Tabela 5: Pogostost uporabe storitev UE Celje

1 do 5-krat na leto
6 do 10-krat na leto
Več kot 10-krat na leto
Skupaj

Število anketirancev
39
8
3
50

Strukturni odstotki
78 %
16 %
6%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 5: Pogostost uporabe storitev UE Celje

Vir: Tabela 5

Komentar:
Pri tem vprašanju so anketirani imeli na voljo 3 kategorije, za katere so se lahko
opredelili. Na vprašanje, kako pogosto se poslužujejo storitev Upravne enote Celje je
največ anketiranih oseb odgovorilo na prvi možen odgovor 1 do 5-krat na leto, in to kar
78 % vseh anketiranih. Drugi najpogostejši odgovor je bil 6 do 10-krat na leto, za
katerega se je odločilo 16 % anketiranih oseb. Najmanj anketiranih se je odločilo za
odgovor več kot 10-krat na leto in to samo 6 % vseh anketiranih oseb.
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6. vprašanje:
Katere storitve Upravne enote Celje najpogosteje uporabljate ? (možen samo 1
odgovor)
Tabela 6: Uporaba storitev UE Celje

Storitve
Storitve
Storitve
Storitve
Skupaj

oddelka
oddelka
oddelka
oddelka

za
za
za
za

upravne notranje zadeve
okolje in prostor
občo upravo
kmetijstvo in gospodarstvo

Število
anketirancev
32
10
1
7
50

Strukturni
odstotki
64%
20%
2%
14%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 6: Uporaba storitev UE Celje

Vir: Tabela 6

Komentar:
Na vprašanje, katere storitve UE Celje najpogosteje uporabljate, je kar 64 % vseh
anketiranih v UE Celje odgovorilo, da so to storitve oddelka za upravne notranje zadeve.
Sledi z 20 % odgovor storitve oddelka za okolje in prostor, nato s 14 % odgovor storitve
oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo in le 2 % je prejel odgovor storitve oddelka za
občo upravo.
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7.vprašanje:
Kako dolgo ste čakali pred pisarno oz. upravnim okencem (v času uradnih ur)?

Tabela 7: Čakalna doba na UE Celje

Takoj sem bil(a) na vrsti
Do 5 minut
Od 5 do 10 minut
Od 11 do 15 minut
Od 16 do 20 minut
Več kot 20 minut
Skupaj

Število anketirancev
9
23
11
4
2
1
50

Strukturni odstotki
18 %
46 %
22 %
8%
4%
2%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 7: Čakalna doba na UE Celje

Vir: Tabela 7

Komentar:
Pri vprašanju o času čakanja pred pisarno oziroma upravnim okencem je kar 46 %
anketirancev odgovorilo, da so čakali do 5 minut. Nato sledi s 22 % odgovor, da so čakali
od 5 do 10 minut, temu sledi z 18 % odgovor, da so bili takoj na vrsti. Z 8 % sledijo tisti,
ki so čakali od 11 do 15 minut. Na predzadnjem mestu so tisti, ki so čakali več kot 16–20
minut (4 %), na zadnjem mestu pa so z 2 % tisti, ki so čakali več 20 minut.
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8. vprašanje:
Kako bi splošno ocenili delo Upravne enote Celje?
Tabela 8: Ocena dela Upravne enote Celje

Odlično, brez pripomb
Dobro, lahko bi bilo boljše
Slabo
Skupaj

Število anketirancev
9
39
2
50

Strukturni odstotki
18 %
78 %
4%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 8: Ocena dela Upravne enote Celje

Vir: Tabela 8

Komentar:
Iz grafa je razvidno, da so anketirani na vprašanje, kako bi splošno ocenili delo Upravne
enote Celje kar z 78 % odgovorili dobro, lahko bi bilo boljše. Drugi najpogostejši odgovor
je bil odlično, brez pripomb, kar meni 18 % anketiranih oseb. Za možnost slabo, pa se je
odločilo le 4 % vseh anketiranih v Upravni enoti Celje.
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9. vprašanje:
Ocenite od 1 do 5 naslednje sestavine kakovosti Upravne enote Celje
(1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen)
Pri vprašanju št. 9 so anketirane osebe ocenjevale sestavine kakovosti Upravne enote
Celje od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da so s storitvijo zelo nezadovoljni, 5 pa da so z
navedeno sestavino kakovosti zelo zadovoljni. Na podlagi ocen sestavin kakovosti, ki sem
jih prejela, sem izračunala za vsako posamezno sestavino kakovosti povprečno oceno.
Vseh anketiranih oseb, ki so ocenjevali sestavine kakovosti UE Celje, je bilo 50.

Tabela 9: Ocena sestavin kakovosti Upravne enote Celje

Sestavine
kakovosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

1
1
1
1
2
2

2

4
6
2
1
2
5
2

3

4

5

2
12
26
21
16
14
19
16
18
17

18
23
15
18
20
26
24
24
21
21

30
15
4
10
8
7
6
7
4
8

Ponderji Povprečna
ocena
228
4,56
203
4,06
167
3,34
186
3,72
180
3,6
186
3,72
185
3,7
184
3,68
170
3,4
181
3,62

Vir: LASTEN

Komentar tabele:
Sestavine kakovosti Upravne enote Celje, ki so navedene spodaj, si sledijo po številčnem
zaporedju, kot so navedene v tabeli 7; (na primer: sestavina kakovosti številka 1 v tabeli 7
pomeni urejenost prostorov, opreme in okolja itd.).
1. Urejenost prostorov, opreme in okolja
2. Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
3. Ustrezna hitrost reševanja postopkov
4. Izvajanje storitev v skladu z obljubami
5. Reševanje zadeve na enem mestu
6. Pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)
7. Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo storitve
8. Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
9. Zaposleni se individualno zavzemajo za stranko
10. Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank
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Graf 9: Ocena sestavin kakovosti Upravne enote Celje

Vir: Tabela 9

Komentar:
Pri tem vprašanju so morali anketirani oceniti vsako izmed navedenih sestavin kakovosti z
ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen s
sestavino kakovosti. Za vsako izmed desetih sestavin kakovosti sem izračunala povprečno
oceno tako, da sem število oseb, ki so dali oceno posamezni sestavini, pomnožila z oceno,
seštela zmnožek vseh ocen in nato delila z vsemi anketiranimi osebami. Na primer pri 1.
sestavini kakovosti – urejenost prostorov, opreme in okolja izračun povprečne ocene
zgleda takole:
0 * 1 + 0 * 2 + 2 * 3 + 18 * 4 + 30 * 5 = 228 … To število se nato deli
s številom anketiranih, torej s 50, in tako dobimo povprečno oceno, ki je 4,56.
Iz stolpičnega grafa je razvidno odstopanje dveh sestavin kakovosti Upravne enote Celje,
ki imata povprečno oceno nad 4. Najvišjo oceno kakovosti je prejela sestavina urejenost
prostorov, opreme in okolja in sicer kar 4,56. Sledi ji dostopnost in razumljivost potrebnih
informacij, katere znaša povprečna ocena 4,06. Vse ostale sestavine kakovosti imajo
povprečno oceno pod 4, so si pa njihove ocene precej blizu in imajo manjša odstopanja.
Dve sestavini kakovosti imata enako povprečno oceno, to sta izvajanje storitev v skladu z
obljubami in pripravljenost pomagati uporabniku (stranki), ki sta dosegli povprečno oceno
3,72. Sledi ji sestavina kakovosti znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo storitve,
ki ima povprečno oceno 3,7. Sestavina zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah je
dosegla povprečno oceno 3,68, tik za njo je reševanje zadeve na enem mestu z
povprečno oceno 3,6. Naslednja sestavina kakovosti zaposleni si prizadevajo zadovoljiti
potrebe strank ima povprečno oceno 3,62. Malce nižjo povprečno oceno so anketirane
osebe dodelile sestavini kakovosti zaposleni se individualno zavzemajo za stranko in ta je
3,4. Najnižjo oceno je prejela sestavina kakovosti Upravne enote Celje ustrezna hitrost
reševanja postopkov, in to je 3,34.
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10. vprašanje:
Ali se strinjate z naslednjo trditvijo:

Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Celje izvaja uspešno
Tabela 10: Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Celje izvaja uspešno

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
46
4
50

Strukturni odstotki
92 %
8%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 10: Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Celje izvaja uspešno

Vir: Tabela 10

Komentar:
Pri tem vprašanju sem anketirane osebe spraševala, ali se strinjajo s trditvijo, da se
načelo usmerjenosti k uporabniku na Upravni enoti Celje izvaja uspešno. S to trditvijo se
strinja kar 92 % vseh anketiranih, ki so obkrožili odgovor da, medtem ko se z njo ne
strinja 8 % anketirancev, ki so na to vprašanje odgovorili z ne.
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11. vprašanje:
Ali so po Vašem mnenju storitve Upravne enote Celje usmerjene k uporabniku?
Tabela 11: Usmerjenost storitev UE Celje k uporabnikom

1 – zelo slabo
3 – srednje
4 – dobro
5 – zelo dobro
Skupaj

Število anketirancev
1
9
33
7
50

Strukturni odstotki
2%
18 %
66 %
14 %
100 %

Vir: LASTEN

Graf 11: Usmerjenost storitev UE Celje k uporabnikom

Vir: Tabela 11

Komentar:
Pri vprašanju, ali so po mnenju anketiranih storitve Upravne enote Celje usmerjene k
uporabnikom, so bili odgovori razvrščeni v pet kategorij. Kategorija slabo ni prejela niti
enega odgovora. Največje število anketiranih oseb, kar 66 % je mnenja, da so storitve UE
Celje dobro usmerjene k uporabnikom, 18 % strukturni delež predstavlja odgovor srednje.
Da so storitve UE Celje zelo dobro usmerjene k uporabnikom, je mnenja 14 % anketiranih
oseb. Majhen odstotek oziroma samo 2 % anketiranih pa meni, da so storitve UE Celje
zelo slabo usmerjene k uporabnikom.
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12. vprašanje:
Kateri so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in kateri razlogi po Vašem
mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev?
Komentar:
Anketirane osebe pri tem vprašanju niso imele ponujenih možnih odgovorov, ampak je
vprašanje zahtevalo, da vsak anketiranec sam navede osrednje probleme izvajanja javnih
storitev in razloge, ki po njihovem mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih
storitev. Določeni navedeni problemi in razlogi so se ponavljali, zato sem v navajanju
izpostavila pet najpogosteje navedenih odgovorov s strani anketiranih oseb in nato ostale
probleme in razloge.
Anketirani so podali sledeče odgovore:
Najpogosteje navedeni osrednji problemi in razlogi:

1.
2.
3.
4.
5.

Birokracija
Slaba zakonodaja
Vedno novi zakonski predpisi (hitre spremembe zakonodaje)
Togost, pomanjkanje menedžerskih principov poslovanja
Čakalne dobe

Sledijo pa ostali navedeni osrednji problemi in razlogi, ki so jih navedli anketirani:
6. Potrebna je večja poenostavitev postopkov oziroma storitev, to bi omogočilo
opraviti vse na enem mestu
7. Večjo učinkovitost zavirajo dolgotrajni postopki
8. Predvsem slab odnos do strank
9. Premajhna uporaba informacijske tehnologije
10. Slaba odzivnost na družbene spremembe
11. Neučinkovitost je posledica zgolj zaradi slabega kadrovanja
12. Razlogi pa pomanjkanje komunikacijskih veščin
13. Predvsem premalo spoštljiv odnos do strank in v pomanjkanju znanja kadrov
14. Počasnost
15. Nekaj so zakonski okviri, nekaj pa nepripravljenost uradnikov k urejanju zadev
16. Hitrost reševanja zadev
17. Strokovno znanje
18. Premalo zaposlenih
19. Premajhna podatkovna povezanost z ostalimi institucijami
20. Prostorska ureditev okolja
21. Čeprav imajo bazo podatkov (vse v računalnikih), kljub temu preveč papirjev
22. Upravni postopki, ki so zahtevni in nerazumljivi za laično populacijo
23. Človeški faktor
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13. vprašanje:
Ali si Upravna enota Celje s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom?
Tabela 12: Stopnja prizadevanja UE za usmerjenost k uporabnikom

2 – si slabo prizadeva
3 – si prizadeva
4 – si dobro prizadeva
5 – si zelo dobro prizadeva
Skupaj

Število anketirancev
3
24
17
6
50

Strukturni odstotki
6%
48 %
34 %
12 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 12: Stopnja prizadevanja UE za usmerjenost k uporabnikom

Vir: Tabela 12

Komentar:
Na vprašanje o tem, ali si Upravna enota s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom, so imeli anketirani na voljo pet kategorij, za katere so se
opredelili. Kategorija 1 (si ne prizadeva) ni dobila nobenega glasu, zato je tudi nisem
uvrstila v tabelo niti v graf, saj predstavlja 0 % strukturnega deleža. Največ, 48 % vseh
anketiranih meni, da si s svojim delovanjem Upravna enota Celje prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom, medtem ko 34 % meni, da si dobro prizadeva. Da si zelo
dobro prizadeva, meni 12 % vseh anketiranih, in najmanj le 6 % vprašanih je mnenja, da
si Upravna enote Celje slabo prizadeva za usmerjenost storitev k uporabnikom.
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14. vprašanje:
Katere so po Vašem mnenju glavne slabosti delovanja Upravne enote Celje?
Komentar:
Na vprašanje o tem, katere so po mnenju anketiranih oseb glavne slabosti delovanja
Upravne enote, le ti niso imeli možnosti izbire med ponujenimi odgovori, ampak je
vprašanje zahtevalo navedbo mnenja anketiranih. Zaradi pogostosti ponovitve odgovorov,
sem navedla najpogostejših 5 oziroma prioritetnih slabosti po mnenju anketirancev
Upravne enote Celje, v nadaljevanju pa še ostale navedene odgovore.
Anketirani so podali sledeče odgovore:

1.
2.
3.
4.
5.

Predolge čakalne vrste
Hitrost reševanja zadev – ažurnost
Slab odnos do strank
Znanje zaposlenih
Delovni čas

Sledijo pa ostale navedene slabosti delovanja Upravne enote, ki so jih navedli anketirani:
6.
7.
8.
9.

Gre za tog birokratski aparat (neprilagodljiv)
Dostopnost Upravne enote
Prevelika administracija postopkov
Potreba po zbiru oziroma dostopu podatkov za posameznika na enem mestu (večja
povezanost)
10. Še večja naravnanost na stranke
11. Boljša označenost okenc za stranke
12. Informiranost o izvajanju dejavnosti na posameznem okencu
13. Včasih zaposleni delujejo, kot da so jim stranke odveč, kot da so v službi zato, da
preživijo 8 ur na delovnem mestu
14. Premalo delovnih mest, zaradi tega nastaja gneča
15. Zaradi centraliziranosti se premalo upoštevajo lokalne posebnosti območja, kjer
Upravne enote delujejo
16. Neprijaznost
17. Občasna slaba volja zaposlenih
18. Zaposleni imajo malo premalo znanja, nimajo kompetenc
19. Zapletenost postopkov, nepovezanost z drugimi javnimi subjekti
20. Premalo dodatnega izobraževanja kadra
21. Informacije na različnih lokacijah – potrebna je celovitost na enem mestu
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15. vprašanje:
Na katerih področjih delovanja Upravne enote vidite možnosti za izboljšave?
Tabela 13: Področja delovanja UE

Odnosi do strank
Dodatna izobraževanja zaposlenih
Zaposlovanje ustreznega kadra
Delovni čas UE
Informiranje strank
Čakalne dobe

Število anketirancev
21
12
17
13
15
29

Vir: LASTEN
Graf 13: Področja delovanja UE

Vir: Tabela 13

Komentar:
Na vprašanje, na katerih področjih delovanja Upravne enote vidijo možnosti za izboljšave,
so imeli anketirani na voljo 7 kategorij in možnost odgovora na več kategorij in ne samo
eno. Največ, kar 29 pritrdilnih odgovorov, so anketirani dali področju čakalnih dob, sledi
kategorija odnosi do strank, ki je prejela 21 pritrdilnih odgovorov. Anketirani so s 17
pritrditvami dali vedeti, da je možnost izboljšav tudi na področju zaposlovanja ustreznega
kadra. Sledi področje informiranja strank s 15 pritrditvami. Področje delovnega časa
Upravne enote je prejelo 13 pritrdilnih odgovorov, le pritrditev manj je prejelo področje
dodatnega izobraževanja zaposlenih. Kategorija drugo je bila obkrožena dvakrat,
anketirani osebi pa sta na črto dopisali, da možnosti za izboljšave vidita v večji uporabi in
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izkoriščenosti informacijske tehnologije ter za boljšo in hitrejšo izvedbo storitev za stranke
(povezave z drugimi inštitucijami oziroma centri, na primer CSD, DURS, idr.)
16. vprašanje:
Ali ste opazili kakšen napredek oz. kakšne spremembe v delovanju Upravne
enote v zadnjih 5–10 letih?

Tabela 14: Opaznost napredka in sprememb v delovanju UE Celje

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
39
11
50

Strukturni odstotki
78 %
22 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 14: Opaznost napredka in sprememb v delovanju UE Celje

Vir: Tabela 14

Komentar:
Na vprašanje o tem, ali so anketirani opazili kakšen napredek in spremembe v delovanju
Upravne enote v zadnjih 5–10 letih, je 78 % vseh anketiranih odgovorilo z da, le 22 % pa
je mnenja, da napredka in sprememb ni bilo opaziti.
Pri možnem odgovoru DA, so imeli na voljo anketirani dopisati, kakšne so bile te vidne
spremembe in odgovori so sledeči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urejenost, polepšanje okolja Upravne enote
Novi, lepše urejeni prostori za zaposlene in stranke
Več uporabe podatkov z računalnika
Delovni čas ob sobotah
Prijaznejši odnos do strank, pomoč
Informiranost
Hitrost dela
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8. Infrastruktura (opremljenost)
9. Možnost plačevanja položnic brez takse
10. Lažja dostopnost do informacij, prostorov
11. Boljša organiziranost dela
12. Zadeve potekajo hitreje
13. UIS Celje (informacijski servis)
14. Večja transparentnost, učinkovitost
15. Digitalizacija storitev, informacije in obrazci na spletu
16. Hitrejša izvedba postopkov, poenostavitev postopkov
17. Odgovori na vprašanja uporabnikom v dnevnem časopisju
18. Uradne ure za stranke
19. Vse na enem mestu
20. E-uprava
21. Bolj sistematično delovanje Upravne enote
17. vprašanje:
Ali uporabljate državni portal e-uprava?

Tabela 15: Uporaba državnega portala e-uprava

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
8
42
50

Strukturni odstotki
16 %
84 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 15: Uporaba državnega portala e-uprava

Vir: Tabela 15
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Komentar:
Glede na odgovore na vprašanje, ali uporabljajo državni portal e-uprava, je iz grafa
razvidno, da kar 84 % vseh anketiranih oseb za Upravno enoto Celje ne uporablja
državnega portala e-uprava. Le 16 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, torej da
uporablja državni portal e-uprava.
18. vprašanje:
Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosim povejte, ali ste zadovoljni z
portalom e-uprava (ustrezne informacije, zadostno število le teh idr.)?
Tabela 16: Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-uprava

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
6
2
8
Vir: LASTEN

Graf 16: Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-uprava

Vir: Tabela 16

Komentar:
Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti anketirani, ki so na vprašanje številka 17
odgovorili, da uporabljajo državni portal e-uprava. Osem anketirancev, ki so pritrdilno
odgovorili na prejšnje vprašanje, so morali odgovoriti še, ali so zadovoljni s portalom euprava. Kar 6 od 8 anketirancev je zadovoljnih s portalom e-uprava, saj jim nudi zadostno
število informacij, ki jih potrebujejo. Le 2 osebi nista zadovoljni s portalom e-uprava.
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19. vprašanje:
Katere storitve ste že opravili na portalu e-uprava oziroma katere informacije
ste najpogosteje iskali na portalu e-uprava?
Na 19. vprašanje so ponovno odgovarjali samo tisti, ki so uporabniki portala e-uprava,
katerih pa je po moji raziskavi med 50 anketiranimi za Upravno enoto Celje le 8. Le
odgovora pod številko 1 in 2 (sprememba prebivališča, naslova in pridobivanje informacij)
sta se pri odgovorih anketiranih ponovila večkrat, vse ostale so anketiranci navedli po
enkrat.
Anketirani so podali sledeče odgovore:
1. Sprememba prebivališča, naslova
2. Pridobivanje informacij
3. Ogled vseh možnosti v primeru, da jih potrebujem
4. Informacije o podaljšanju vozniškega dokumenta
5. Urejanje osebnih dokumentov
6. Pomoč pri pridobivanju turistične vize
7. Informacije s področja pokojnin in upokojitve
8. Iskal sem informacije o registraciji vozila, ki ga imam namen kupiti v tujini
9. Potrebovala sem informacije o otroških dodatkih
10. Kar nekaj storitev, med drugim smo potrebovali informacije o uveljavljanju
pravic za urejanje statusa vojnega veterana
11. Socialnovarstvene storitve – socialna pomoč
12. Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja zaradi potovanja v
tujino
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8.3 REZULTATI RAZISKAVE O USMERJENOSTI JAVNIH STORITEV K
UPORABNIKOM UPRAVNE ENOTE VELENJE

1. vprašanje:
Spol anketirancev
Tabela 17: Spol anketirancev

Spol
Moški
Ženski
Skupaj

Število anketirancev
17
33
50

Strukturni odstotki
34 %
66 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 17: Spol anketirancev

Vir: Tabela 17

Komentar:
Število vseh anketiranih oseb za Upravno enoto Velenje je bilo 50. Od tega je bilo največ
anketiranih žensk, kar 66 %, medtem ko odstotek anketiranih moških predstavlja 34 %
delež anketiranih za Upravno enoto Velenje.
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2. vprašanje:
Starost anketirancev
Tabela 18: Starost anketirancev

Starost
Do 30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
Skupaj

Število anketirancev
16
21
7
6
50

Strukturni odstotki
32 %
42 %
14 %
12 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 18: Starost anketirancev

Vir: Tabela 18

Komentar:
Pri vprašanju o starosti anketirancev sem pridobljene rezultate anketiranih oseb razdelila v
5 kategorij. Prva kategorija je kategorija do 30 let, za katero se je opredelilo 32 %
anketiranih, sledi ji druga kategorija, ki zajema anketirane stare med 31 in 40 let, za
katero se je opredelilo največ, kar 42 % anketiranih. Tretja kategorija zajema anketirane
osebe, stare med 41 in 50 let, in le ta predstavlja 14 % vseh anketiranih. Sledi ji
kategorija, ki predstavlja starost anketiranih med 51 in 60 let, z 12 % deležem vseh
anketiranih za Upravno enoto Velenje. Zadnja kategorija je kategorija, ki zajema
anketirane stare nad 61 let, ki pa jih med anketiranimi osebami ni bilo.
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3. vprašanje:
Izobrazba
Tabela 19: Izobrazba

Izobrazba
Osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Univerzitetna izobrazba
Skupaj

Število anketirancev
1
7
14
12
10
6
50

Strukturni odstotki
2%
14 %
28 %
24 %
20 %
12 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 19: Izobrazba

Vir: Tabela 19

Komentar:
Pri vprašanju o izobrazbi anketiranih sem v anketnem vprašalniku navedla 8 možnih
kategorij, a v kategoriji nedokončana osnovna šola ni bilo nobenega anketiranega. Prav
tako med anketiranimi ni bilo oseb z zaključenim magisterijem ali doktoratom in zato ker
predstavljajo 0 % delež tudi te kategorije ni prikazane niti v tabeli 16 niti v grafu 16.
Iz grafa je razvidno, da ima največ anketiranih oseb zaključeno srednjo šolo, in sicer 28
%, sledi ji kategorija anketiranih oseb z zaključeno višjo šolo, ki predstavlja 24 % delež
vseh anketiranih. Anketirani z visoko izobrazbo predstavljajo 20 % anketiranih oseb.
Sledijo anketirane osebe z zaključeno poklicno šolo, ki jih je 14 %, medtem ko ima
univerzitetno izobrazbo 12 % izmed vseh anketirancev. Najmanj anketiranih oseb je bilo
tistih z zaključeno osnovno šolo, ki predstavljajo le 2 %.
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4. vprašanje:
Status anketirancev
Tabela 20: Status anketirancev

Status
Dijak/-inja
Študent/-ka
Zaposlen/-a
Nezaposlen/-a
Upokojenec/-ka
Skupaj

Število anketirancev
1
7
29
11
3
50

Strukturni odstotki
2%
14 %
57 %
21 %
6%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 20: Status anketirancev

Vir: Tabela 20

Komentar:
Status anketiranih sem razdelila na 5 kategorij. Največ, kar 57 % anketiranih, ima status
zaposlenega, z 21 % strukturnim deležem mu sledi status nezaposlenega. Pod statusom
študenta se je opredelilo 14 % vseh anketiranih. Upokojenci predstavljajo 6 % delež vseh
anketiranih oseb za Upravno enoto Velenje. Najmanj, le 2 % anketirancev, pa se je
opredelilo pod statusom dijaka.
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5. vprašanje:
Kako pogosto uporabljate storitve Upravne enote Velenje?

Tabela 21: Pogostost uporabe storitev UE Velenje

1 do 5-krat na leto
6 do 10-krat na leto
Več kot 10-krat na leto
Skupaj

Število anketirancev
34
11
5
50

Strukturni odstotki
68 %
22 %
10 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 21: Pogostost uporabe storitev UE Velenje

Vir: Tabela 21

Komentar:
Pri tem vprašanju so anketirani imeli na voljo 3 kategorije, za katere so se lahko
opredelili. Na vprašanje, kako pogosto se poslužujete storitev Upravne enote Velenje, je
največ anketiranih oseb odgovorilo na prvi možen odgovor 1 do 5-krat na leto, in to kar
68 % vseh anketiranih. Drugi najpogostejši odgovor je bil 6 do 10-krat na leto, za
katerega se je odločilo 22 % anketiranih oseb. Najmanj anketiranih se je odločilo za
odgovor več kot 10-krat na leto in to samo 10 % vseh anketiranih oseb.
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6. vprašanje:
Katere storitve Upravne enote Velenje najpogosteje uporabljate ? (možen
samo 1 odgovor)
Tabela 22: Uporaba storitev UE Velenje

Storitve
Storitve
Storitve
Storitve
Skupaj

oddelka
oddelka
oddelka
oddelka

za
za
za
za

upravne notranje zadeve
okolje in prostor
občo upravo
kmetijstvo in gospodarstvo

Število
anketirancev
35
5
3
7
50

Strukturni
odstotki
70%
10%
6%
14%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 22: Uporaba storitev UE Velenje

Vir: Tabela 22

Komentar:
Na vprašanje, katere storitve UE Velenje najpogosteje uporabljate, je kar 70 % vseh
anketiranih v UE Velenje odgovorilo, da so to storitve oddelka za upravne notranje
zadeve. Sledi s 14 % odgovor storitve oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo in prostor,
nato z 10 % odgovor storitve oddelka za okolje in prostor. Le 6 % je prejel odgovor
storitve oddelka za občo upravo.
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7. vprašanje:
Kako dolgo ste čakali pred pisarno oz. upravnim okencem (v času uradnih ur)?

Tabela 23: Čakalna doba na UE Velenje

Takoj sem bil(a) na vrsti
Do 5 minut
Od 5 do 10 minut
Od 11 do 15 minut
Od 16 do 20 minut
Več kot 20 minut
Skupaj

Število anketirancev
13
25
7
3
1
1
50

Strukturni odstotki
26 %
50 %
14 %
6%
2%
2%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 23: Čakalna doba na UE Velenje

Vir: Tabela 23

Komentar:
Na vprašanje, kako dolgo so anketirani čakali pred pisarno oziroma upravnim okencem, je
največ pritrditev prejel odgovor do 5 minut (50 %), takoj je bilo na vrsti 26 % vseh
anketiranih. Sledi odgovor od 5 do 10 minut, ki je prejel 14 % pritrditev, nato pa odgovor
od 11 do 15 minut z 6 % pritrditev. Le dva izmed vseh anketiranih v UE Celje sta čakala
od 16 do 20 minut in več kot 20 minut.
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8. vprašanje:
Kako bi splošno ocenili delo Upravne enote Velenje?

Tabela 24: Ocena dela Upravne enote Velenje

Odlično, brez pripomb
Dobro, lahko bi bilo boljše
Slabo
Skupaj

Število anketirancev
11
35
4
50

Strukturni odstotki
22 %
70 %
8%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 24: Ocena dela Upravne enote Velenje

Vir: Tabela 24

Komentar:
Iz grafa je razvidno, da so anketirani na vprašanje, kako bi splošno ocenili delo Upravne
enote Velenje kar s 70 % odgovorili dobro, lahko bi bilo boljše. Drugi najpogostejši
odgovor je bil odlično, brez pripomb, kar meni 22 % anketiranih oseb. Za možnost slabo
pa se je odločilo le 8 % vseh anketiranih za Upravno enoto Velenje.
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9. vprašanje:
Ocenite od 1 do 5 naslednje sestavine kakovosti Upravne enote Velenje (1 –
zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen)
Pri vprašanju št. 9 so anketirane osebe ocenjevale sestavine kakovosti Upravne enote
Velenje od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da so s storitvijo zelo nezadovoljni, 5 pa da so
z navedeno sestavino kakovosti zelo zadovoljni. Na podlagi ocen sestavin kakovosti, ki
sem jih prejela, sem izračunala za vsako posamezno sestavino kakovosti povprečno
oceno. Vseh anketiranih oseb, ki so ocenjevali sestavine kakovosti UE Velenje, je bilo 50.

Tabela 25: Ocena sestavin kakovosti UE Velenje

Sestavine
kakovosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

4
3
3
1
1
1
1
1

2

3

4

5

Ponderji

Povprečna ocena

4
7
4
4
8
3
8
8
7

8
19
20
19
19
9
19
17
23
20

31
21
14
20
16
24
20
19
13
17

11
6
5
4
8
8
7
5
5
5

203
179
159
168
172
180
179
169
163
168

4,06
3,58
3,18
3,36
3,44
3,6
3,58
3,38
3,26
3,36

Vir: LASTEN

Komentar tabele:
Sestavine kakovosti Upravne enote Velenje, ki so navedene spodaj, si sledijo po
številčnem zaporedju, kot so navedene v tabeli 7; (na primer: sestavina kakovosti številka
1 v tabeli 7 pomeni urejenost prostorov, opreme in okolja itd.).
1. Urejenost prostorov, opreme in okolja
2. Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
3. Ustrezna hitrost reševanja postopkov
4. Izvajanje storitev v skladu z obljubami
5. Reševanje zadeve na enem mestu
6. Pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)
7. Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo storitve
8. Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
9. Zaposleni se individualno zavzemajo za stranko
10. Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank
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Graf 25: Ocena sestavin kakovosti UE Velenje

Vir: Tabela 25

Komentar:
Pri tem vprašanju so morali anketirani oceniti vsako izmed navedenih sestavin kakovosti z
ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen s
sestavino kakovosti. Za vsako izmed desetih sestavin kakovosti sem izračunala povprečno
oceno tako, da sem število oseb, ki so dali oceno posamezni sestavini, pomnožila z oceno,
seštela zmnožek vseh ocen in nato delila z vsemi anketiranimi osebami. Na primer pri 1.
sestavini kakovosti urejenost prostorov, opreme in okolja izračun povprečne ocene zgleda
takole: 0 * 1 + 0 * 2 + 8 * 3 + 31 * 4 + 11 * 5 = 203. To število se nato deli s številom
anketiranih, torej s 50, in tako dobimo povprečno oceno, ki je 4,06.
Iz stolpičnega grafa je razvidno odstopanje prve sestavine kakovosti Upravne enote
Velenje, ki ima povprečno oceno malo nad 4. Najvišjo oceno kakovosti je prejela sestavina
urejenost prostorov, opreme in okolja, in sicer 4,06. Vse ostale sestavine kakovosti imajo
povprečno oceno pod 4, so si pa njihove ocene precej blizu in imajo manjša odstopanja.
Prva povprečna ocena pod 4 je prejela sestavina pripravljenost pomagati uporabniku
(stranki) z oceno 3,6. Dve sestavini kakovosti imata enako povprečno oceno, to sta
dostopnost in razumljivost potrebnih informacij in znanje in usposobljenost zaposlenih, ki
izvajajo storitve, ki sta dosegli povprečno oceno 3,58. Sledi ji sestavina reševanje zadeve
na enem mestu, ki ima povprečno oceno 3,44. Sestavina zaposleni vzbujajo zaupanje pri
strankah je dosegla povprečno oceno 3,38. Tik za njo sta sestavini kakovosti z povprečno
oceno 3,36 , in sicer izvajanje storitev v skladu z obljubami in zaposleni si prizadevajo
zadovoljiti potrebe strank. Naslednja sestavina kakovosti zaposleni se individualno
zavzemajo za stranko ima povprečno oceno 3,26. Najnižjo oceno pa je prejela sestavina
kakovosti Upravne enote Velenje ustrezna hitrost reševanja postopkov, in to je 3,18.
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10. vprašanje:
Ali se strinjate z naslednjo trditvijo:

Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno.
Tabela 26: Načelo usmerjenosti k uporabniku se na UE Velenje izvaja uspešno

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
33
17
50

Strukturni odstotki
66 %
34 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 26: Načelo usmerjenosti k uporabniku se na UE Velenju izvaja uspešno

Vir: Tabela 26

Komentar:
Pri tem vprašanju sem anketirane osebe spraševala, ali se strinjajo s trditvijo, da se
načelo usmerjenosti k uporabniku na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno. S to trditvijo
se strinja 66 % vseh anketiranih, ki so obkrožili odgovor da, medtem ko se z njo ne
strinja kar 34 % anketirancev, ki so na to vprašanje odgovorili z ne.
11. vprašanje:
Ali so po Vašem mnenju storitve Upravne enote Velenje usmerjene k
uporabnikom?
Tabela 27: Usmerjenost storitev UE Velenje k uporabnikom

2 – slabo
3 – srednje
4 – dobro
5 – zelo dobro
Skupaj

Število anketirancev
7
13
24
6
50
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Strukturni odstotki
14 %
26 %
48 %
12 %
100 %

Vir: LASTEN
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Graf 27: Usmerjenost storitev UE Velenje k uporabnikom

Vir: Tabela 27

Komentar:
Pri vprašanju, ali so po mnenju anketiranih storitve Upravne enote Velenje usmerjene k
uporabnikom, so bili odgovori razvrščeni v pet kategorij. Kategorija zelo slabo ni prejela
niti enega odgovora, zato ima 0 % delež in ni prikazana niti v tabeli 27 niti v grafu 27.
Največje število anketiranih oseb, kar 48 % je mnenja, da so storitve UE Velenje dobro
usmerjene k uporabnikom, 26 % strukturni delež predstavlja odgovor srednje. Da so
storitve UE Velenje zelo dobro usmerjene k uporabnikom, je mnenja 12 % anketiranih
oseb. Kar 14 % anketiranih pa meni, da so storitve UE Velenje slabo usmerjene k
uporabnikom.
12. vprašanje:
Kateri so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in kateri razlogi po Vašem
mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev?
Komentar:
Anketirane osebe pri tem vprašanju niso imele ponujenih možnih odgovorov, ampak je
vprašanje zahtevalo, da vsak anketiranec sam navede osrednje probleme izvajanja javnih
storitev in razloge, ki po njihovem mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih
storitev. Določeni navedeni problemi in razlogi so se ponavljali, zato sem v navedbi
izpostavila pet najpogosteje navedenih odgovorov s strani anketiranih oseb in nato ostale
probleme in razloge.
Anketirani so podali sledeče odgovore:
Najpogosteje navedeni osrednji problemi in razlogi:

1. Organiziranost
2. Delovni čas odprtja Upravne enote (lahko bi bilo več dni odprto popoldan
in ne samo urejanje zadev v dopoldanskem času)
3. Neučinkovitost
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4. Dolgotrajnost in nepreglednost oziroma zapletenost upravnih postopkov
5. Čakalne dobe
Sledijo pa ostali navedeni osrednji problemi in razlogi, ki so jih navedli anketirani:
6.
7.
8.
9.

Preveliko število zaposlenih v javni upravi
Sistematizacija delovnih mest
Efektivno delo
Neprilagodljivost zaposlenih, zaradi tega, ker nimajo dovolj izobraževanja s
področja dobre komunikacije na področju odnosov do strank
10. Čakanje v vrsti zaradi dajanja premalo razumljivih informacij
11. Birokracija
12. Urejanje zadeve na več lokacijah (tekanje od okna do okna)
13. Nejasno definirane zahteve
14. Velika pretočnost ljudi, množica
15. Obrazci nerazumljivi in preobsežni
16. Vodenje, slaba organiziranost
17. Premalo zaposlenih
18. Delo s tujci – posebej na UE Velenje
19. Počasnost
20. Neprijaznost
21. Zdolgočasenost
22. Samoumevnost nekaterih težav
23. Prevelika ležernost zaposlenih
24. Nefleksibilnost in ne samoiniciativnost zaposlenih pri usmerjanju strank
25. Izogibanje strankam (v smislu to ni moje delo, čeprav sodelavca ni in stranke
čakajo)
26. »Prevelika varnost služb«
27. Dostikrat premajhna širina in sposobnost širšega povezovanja (sposobnost videti,
kaj stranka potrebuje)
28. Plačevanje storitev (iz vrste na plačilno okence in nazaj)
29. Predolgi postopki izvajanja storitev
30. Neurejenost baze informacij in podatkov
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13. vprašanje:
Ali si Upravna enota Velenje s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom?
Tabela 28: Prizadevnost UE za usmerjenost k uporabnikom

1 – si ne prizadeva
2 – si slabo prizadeva
3 – si prizadeva
4 – si dobro prizadeva
5 – si zelo dobro prizadeva
Skupaj

Število anketirancev
1
10
23
13
3
50

Strukturni odstotki
2%
20 %
46 %
26 %
6%
100 %

Vir: LASTEN
Graf 28: Prizadevnost UE za usmerjenost k uporabnikom

Vir: Tabela 28

Komentar:
Na vprašanje o tem, ali si Upravna enota s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom, so imeli anketirani na voljo pet kategorij, za katere so se
opredelili. Največ, 46 % vseh anketiranih, meni, da si s svojim delovanjem Upravna enota
Velenje prizadeva za usmerjenost k uporabnikom, medtem ko 26 % meni, da si dobro
prizadeva. Kar 20 % vseh anketiranih meni, da si Upravna enota Velenje s svojim
delovanjem slabo prizadeva za usmerjenost k uporabnikom. Da si zelo dobro prizadeva
meni 6 % vseh anketiranih in najmanj le 2 % vprašanih je mnenja, da si Upravna enota
Velenje ne prizadeva za usmerjenost storitev k uporabnikom.
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14. vprašanje:
Katere so po Vašem mnenju glavne slabosti delovanja Upravne enote Velenje?
Komentar:
Na vprašanje o tem, katere so po mnenju anketiranih oseb glavne slabosti delovanja
Upravne enote, le ti niso imeli možnosti izbire med ponujenimi odgovori, ampak je
vprašanje zahtevalo navedbo mnenja anketiranih. Zaradi pogostosti ponovitve odgovorov
sem navedla najpogostejših 5 oziroma prioritetnih slabosti po mnenju anketirancev
Upravne enote Velenje, v nadaljevanju pa še ostale navedene odgovore.
Anketirani so podali sledeče odgovore:

1.
2.
3.
4.
5.

Prekratek delovni čas
Čakalne dobe
Počasnost
Nezainteresiranost
Premalo posvečanja časa uporabnikom

Sledijo pa ostale navedene slabosti delovanja Upravne enote, ki so jih navedli anketirani:
6.
7.
8.
9.

Zaposlovanje po vezah in poznanstvih
Premajhna predstavitev E-uprave
Dolgotrajnost in zapletenost upravnih postopkov
''Sitne'' osebe, ki so zaposlene na Upravni enoti Velenje in se nekorektno vedejo do
strank
10. Premalo uradnih ur oziroma dni (še posebej v teh modernejših časih, ko so
delovne ure do 16.00 oziroma 17.00 ure)
11. Neznanje zaposlenih
12. Neoseben odnos
13. Velika koncentracija informacij
14. Birokracija in s tem razvrednotenje strank in zaposlenih
15. Ni enostavnih postopkov
16. Zakompliciranost
17. Neorganiziranost
18. Hitrost
19. Povratne informacije
20. Odzivnost
21. Stvari in zakoni naj bi bili strankam samoumevni
22. Predolgi postopki izvajanja storitev, pridobivanja dovoljenj
23. Kader se premalo izobražuje, predvsem v komunikaciji
24. Neprijazni pogledi
25. »Jamranje«
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26. Prevelika ležernost zaposlenih
27. Nekateri delavci delujejo neosebno, preveč uradniško in premalo preprosto
28. Ljudje na Upravni enoti potrebujejo preprosto navodila – ljudsko razložene
storitve
29. Ni se jim potrebno bati za stranke in prisluženi denar
30. Prepočasni postopki
31. Prezapleteni, nerazumljivi postopki
32. Zaposleni niso ustrezno seznanjeni s postopki in zakonodajo, zato dajejo napačne
informacije ali narobe vodijo postopke
33. Preveč postopkov za izvajanje storitev
34. Neurejenost baze informacij
15. vprašanje:
Na katerih področjih delovanja Upravne enote Velenje vidite možnosti za
izboljšave?
Tabela 29: Področja delovanja UE Velenje

Odnosi do strank
Dodatna izobraževanja zaposlenih
Zaposlovanje ustreznega kadra
Delovni čas UE
Informiranje strank
Čakalne dobe
Drugo

Število anketirancev
19
16
12
14
27
17
1

Vir: LASTEN
Graf 29: Področja delovanja UE Velenje

Vir: Tabela 29
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Komentar:
Na vprašanje, na katerih področjih delovanja Upravne enote vidijo možnosti za izboljšave,
so imeli anketirani na voljo 7 kategorij in možnost odgovora na več kategorij in ne samo
eno. Največ, kar 27 pritrdilnih odgovorov, so anketirani dali področju informiranja strank,
sledi kategorija odnosi do strank, ki je prejela 19 pritrdilnih odgovorov. Anketirani so s 17
pritrditvami dali vedeti, da je možnost izboljšav tudi na področju čakalnih dob. Sledi
področje dodatnega izobraževanja zaposlenih s 16 pritrditvami. Področje delovnega časa
Upravne enote je prejelo 14 pritrdilnih odgovorov. Anketirani vidijo možnosti izboljšav tudi
na področju zaposlovanja ustreznega kadra, in sicer z 12 pritrditvami. Kategorija drugo je
bila obkrožena samo enkrat, anketirani pa je na črto dopisal področje učinkovitosti.
16. vprašanje:
Ali ste opazili kakšen napredek oz. kakšne spremembe v delovanju Upravne
enote Velenje v zadnjih 5–10 letih?
Tabela 30: Opaznost napredka in sprememb v delovanju UE Velenje

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
23
27
50

Strukturni odstotki
46 %
54 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 30: Opaznost napredka in sprememb v delovanju UE Velenje

Vir: Tabela 30

Komentar:
Na vprašanje o tem, ali so anketirani opazili kakšen napredek in spremembe v delovanju
Upravne enote Velenje v zadnjih 5–10 letih je 46 % vseh anketiranih odgovorilo z da, le
54 % pa je mnenja, da napredka in sprememb ni bilo opaziti.
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Pri možnem odgovoru DA so imeli na voljo anketirani dopisati, kakšne so bile te vidne
spremembe, in odgovori so sledeči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pri reformi (dr. Virant)
Večja prijaznost zaposlenih
Povezovanje z drugimi institucijami
Krajše čakalne dobe
Renoviranje prostorov (lepša urejenost)
Boljše usmerjanje
Dvig izobrazbene strukture in prizadevnost
Večja dostopnost (določene dokumente lahko urejaš tudi na drugih Upravnih
enotah)
9. E-uprava
10. Odnosi do strank
11. Odzivnost pri urgentnih stvareh (na primer urgentna potreba potnega lista ali
osebne izkaznice)
12. Poenostavljeni postopki
13. Urejanje zadev na enem mestu
14. Pripravljenost na hitro reševanje zadev
15. Informiranje
16. Delovni čas in uradne ure
17. Enostavnejši postopek podaljšanja vozniškega dovoljenja
18. Rahlo približanje strankam, stranka ima večjo veljavo
19. Bolj se potrudijo za stranke
20. Dostopnost
21. Sem opazila spremembe, na slabše
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17. vprašanje:
Ali uporabljate državni portal e-uprava?
Tabela 31: Uporaba državnega portala e-uprava

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
13
37
50

Strukturni odstotki
26 %
74 %
100 %

Vir: LASTEN
Graf 31: Uporaba državnega portala e-uprava

Vir: Tabela 31

Komentar:
Na vprašanje, ali uporabljate državni portal e-uprava je iz grafa razvidno, da kar 74 %
vseh anketiranih oseb za Upravno enoto Velenje ne uporablja državnega portala e-uprava.
Le 26 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, torej da uporablja državni portal e-uprava.
18. vprašanje:
Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosim povejte, ali ste zadovoljni s
portalom e-uprava (ustrezne informacije, zadostno število le teh idr.)?
Tabela 32: Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-uprava

Da
Ne
Skupaj

Število anketirancev
11
2
13
Vir: LASTEN
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Graf 32: Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-uprava

Vir: Tabela 32

Komentar:
Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti anketirani, ki so na vprašanje številka 17
odgovorili, da uporabljajo državni portal e-uprava. Tistih 13, ki je odgovorilo pritrdilno na
prejšnje vprašanje, je pri tem vprašanje odgovorilo na vprašanje ali so zadovoljni z
portalom e-uprava. Kar 11 od 13 anketirancev je zadovoljnih z portalom e-uprava, in jim
nudi zadostno število informacij, ki jih potrebujejo. Le 2 osebi nista zadovoljni z portalom
e-uprava.
19. vprašanje:
Katere storitve ste že opravili na državnem portalu e-uprava oziroma katere
informacije ste najpogosteje iskali na portalu e-uprava?
Na 18. vprašanje so ponovno odgovarjali samo tisti, ki so uporabniki portala e-uprava, ki
pa jih je po moji raziskavi med 50 anketiranimi za Upravno enoto Velenje 13. Odgovori
pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 (pridobivanje in dostop do (splošnih) informacij,
pošiljanje prošnje za otroški dodatek, tiskanje raznih obrazcev, izračun dohodnine) so se
ponovili večkrat pri anketiranih osebah, vsi ostali navedeni pa so bili navedeni enkrat.
Anketirani so podali sledeče odgovore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pridobivanje in dostop do (splošnih) informacij
Pošiljanje prošnje za otroški dodatek
Tiskanje raznih obrazcev
Izračun dohodnine
Podaljšanje prometnega dovoljenja
Podaljšanje zdravstvenega zavarovanja
Prijave
Plačilo prispevkov
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9. Pregled javnih razpisov
10. Napoved za odmero davka na dobiček od podjetja
11. Preverila kakšen je postopek pri izgubi dokumentov
12. Podaljšanje dokumentov
13. Pridobivanje informacij o postopku izdaje gradbenega dovoljena
14. Informacije o uveljavljanju odškodnine za posledice naravnih nesreč na kmetijskih
površinah
15. Želela sem poizvedeti kakšen je postopek prijave javne prireditve

8.4 PRIMERJAVA RAZISKAVE O USMERJENOSTI JAVNIH STORITEV K
UPORABNIKOM MED UPRAVNIMA ENOTAMA
1. vprašanje: SPOL
V Upravni enoti Celje je bilo med anketiranimi več moških, kar 52 %, medtem ko so v
Upravni enoti Velenje med anketiranimi prevladovale ženske s kar 66 % deležem med
vsemi anketiranimi za omenjeno regijo.
2. vprašanje: STAROST
Primerjava med Upravnima enotama Celje in Velenje je pokazala, da je starostna
struktura anketiranih za Upravno enoto Celje precej enakovredno porazdeljena med vse
navedene starostne kategorije z manjšimi odstopanji, medtem ko je pri anketiranih
Upravne enote Velenje opaziti večja odstopanja med samimi starostnimi kategorijami.
V Upravni enoti Celje in v Upravni enoti Velenje je bilo največ anketiranih starih med 31 in
40 let, in sicer na UE Celje 28 %, na UE Velenje pa kar 42 % vseh anketiranih. Da ima ta
starostna kategorija največji delež med obema Upravnima enota, je zgolj naključje.
Najmanjši delež anketiranih v Upravni enoti Celje je v starostni skupini nad 60 let, ki
zajema 14 % delež med vsemi anketiranimi v Upravni enoti Celje, medtem ko 12 %
predstavljajo tisti anketirani, ki sodijo v starostno skupino med 51 in 60 let v Upravni enoti
Velenje. V Upravni enoti Velenje ni bilo nobenega anketiranega starega nad 60 let.
3. vprašanje: IZOBRAZBA
V obeh Upravnih enotah Celje in Velenje ima največji delež med anketiranimi osebami
srednješolsko izobrazbo, ki je med anketiranimi Upravne enote Celje 46 %, v Upravni
enoti Velenje pa 28 %. Sledi drugi najvišji strukturni delež, ki zajema univerzitetno
izobražene z 18 % v Upravni enoti Celje, in anketirane osebe Upravne enote Velenje z
zaključeno višjo šolo, ki predstavljajo 24 % delež med vsemi anketiranimi. Najmanj, le 2
% anketiranih ima zaključeno osnovno šolo med anketiranimi Upravne enote Celje, prav
tako tudi Upravne enote Velenje. Med anketiranimi obeh Upravnih enot, Celja in Velenja,
ni bilo nikogar z nedokončano osnovno šolo.
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4. vprašanje: STATUS
V obeh Upravnih enotah, Upravni enoti Celje in Upravni enoti Velenje, ima največ
anketiranih oseb status zaposlen/-a, in sicer ta delež za Upravno enoto Celje znaša 64 %,
za Upravno enoto Velenje pa 57 %. Sledijo upokojenci z 22 % deležem v Upravni enoti
Celje, in nezaposleni z 21 % deležem v Upravni enoti Velenje. Najmanjši strukturni delež
pripada statusu študenta v Upravni enoti Celje, 6 %, medtem ko v Upravni enoti Velenje
statusu dijaka z 2 %. Dijakov med anketiranimi v Upravni enoti Celje ni bilo.
5. vprašanje: Kako pogosto se uporabljate storitve Upravne enote Celje/
Velenje (letno)?
Na obeh Upravnih enotah, Celje in Velenje, so anketirane osebe na zastavljeno vprašanje
o tem, kako pogosto se poslužujejo storitev Upravne enote, največkrat odgovorile, da od
1 do 5-krat na leto. Na Upravni enoti Celje je temu pritrdilo 78 % vseh anketiranih,
medtem ko na Upravni enoti Velenje 68 % anketiranih. Rezultat je nekako pričakovan, saj
večinoma potrebujejo storitve Upravne enote le nekajkrat na leto, zelo redko se le teh
poslužujejo pogosteje. Najmanjši delež pri anketiranih obeh Upravnih enot je prejel
odgovor, ki se glasi več kot 10-krat na leto, in sicer na Upravni enoti Celje 6 %, na
Upravni enoti Velenje pa 10 %.
6. vprašanje: Katere storitve Upravne enote Celje najpogosteje uporabljate ?
Na obeh upravnih enotah, UE Celje in UE Velenje, so anketirane osebe na zastavljeno
vprašanje o tem, katere storitve UE Celje oziroma Velenje najpogosteje uporabljajo,
odgovorili, da so to storitve oddelka za upravno notranje zadeve, ki ima 64 % strukturni
delež v UE Celje in kar 70 % strukturni delež v UE Velenje. Med anketiranimi osebami UE
Celje sledijo storitve oddelka za okolje in prostor z 20 %. V UE Velenje pa so druge
najpogosteje uporabljene storitve oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo s 14 % med
vsemi anketiranimi UE Velenje. Najmanjkrat pa so anketirani obeh UE obkrožili odgovor,
da so to storitve oddelka za občo upravo, in sicer si je ta odgovor prislužil le 2 % med
anketiranimi UE Celje in 6 % med anketiranimi UE Velenje.
7. vprašanje: Kako dolgo ste čakali pred pisarno oz. upravnim okencem (v času
uradnih ur)?
Anketirani so na vprašanje o tem, kako dolgo so čakali pred pisarno oziroma upravnim
okencem največkrat odgovorili, da so čakali do 5 minut. V UE Celje je kar 46 % vseh
anketiranih odgovorilo, da je bilo to do 5 minut. V UE Velenje pa je isti odgovor podalo
kar 50 % vseh anketiranih. V UE Celje sledi odgovor od 5 do 10 minut, z 22 % pritrdilnih
odgovorov. V UE Velenje je drugi najpogostejši odgovor takoj sem bil(a) na vrsti, s kar
26 % pritrdilnih odgovor med vsemi anketiranimi osebami. Najmanjkrat pa so anketirani
obeh UE obkrožili odgovor, da je to več kot 20 minut, in sicer si je ta odgovor prislužil le
2 % med anketiranimi osebami.
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8. vprašanje: Kako bi na splošno ocenili delo Upravne enote Celje in Upravne
enote Velenje?
Anketirani so na vprašanje o splošni oceni dela Upravne enote Celja in Upravne enote
Velenje večinoma dobro ocenili delo obeh Upravnih enot. Odgovor dobro, lahko bi bilo
boljše je dosegel najvišji strukturni odstotek na območju obeh Upravnih enot. Tako je
menilo kar 78 % vseh anketiranih v Upravni enoti Celje in le nekaj odstotkov manj, to je
70 %, anketiranih Upravne enote Velenje. Sledi mu strukturni odstotek z odgovorom
odlično, brez pripomb, ki je pri obeh Upravnih enotah po velikosti na drugem mestu, v
Upravni enoti Celje je takšnega mnenja 18 %, v Upravni enoti Velenje pa 22 %. Najmanj,
4 % anketiranih oseb Upravne enote Celje in 8 % anketiranih Upravne enote Velenje
meni, da je delo Upravne enote slabo.
9. vprašanje:
Ocenite od 1 do 5 naslednje sestavine kakovosti Upravne enote Celje in
Velenje: (1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen)
1. Urejenost prostorov, opreme in okolja
2. Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
3. Ustrezna hitrost reševanja postopkov
4. Izvajanje storitev v skladu z obljubami
5. Reševanje zadeve na enem mestu
6. Pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)
7. Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo storitve
8. Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
9. Zaposleni se individualno zavzemajo za stranko
10. Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank
Anketirani v obeh Upravnih enotah so pri tem vprašanju ocenjevali sestavine kakovosti z
ocenami od 1 do 5. Z povprečnimi ocenami za vsako posamezno sestavino kakovosti sem
raziskala, kakšno je mnenje o dotični sestavini kakovosti v posamezni Upravni enoti.
Prva sestavina kakovosti urejenost prostorov, opreme in okolja je dosegla najvišjo
vrednost povprečne ocene v obeh Upravnih enotah. Vrednost je višja v Upravni enoti
Celje in dosega 4,56, medtem ko je v Upravni enoti nižja, a je kljub temu kot edina
povprečna ocena v Upravni enoti Velenje dosegla vrednost 4,06. Rezultat je verjetno
posledica popolne prenove prostorov, opreme in prav tako okolja v Upravni enoti Celje, ki
je bila nekaj časa nazaj prenovljena. Sestavina kakovosti dostopnost in razumljivost
potrebnih informacij je dosegla visoko vrednost 4,06 v Upravni enoti Celje in precej nižjo,
le 3,58, v Upravni enoti Velenje. Odstopanje povprečne ocene za omenjeno sestavino
kakovosti je kar precejšnje. Sicer je pa to tudi zadnja sestavina kakovosti v Upravni enoti
Celje, ki je presegla vrednost 4. Vse ostale povprečne ocene v obeh Upravnih enotah so
pod vrednostjo 4 in med njimi ni tako velikega odstopanja. Povprečne ocene so si po
vrednostih precej blizu. Sledi sestavina kakovosti ustrezna hitrost reševanja postopkov, ki
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pa je po pričakovanjih dosegla najnižjo povprečno oceno med vsemi sestavinami
kakovosti v obeh Upravnih enotah. V Upravni enoti Celje je povprečna ocena le 3,34, v
Upravni enoti Velenje pa le 3,18. Razlogov za takšno stanje je po mojem mnenju več. Kot
eden izmed glavnih razlogov je prevelika birokratizacija, ki upočasnjuje reševanje
postopkov. Četrta sestavina je izvajanje storitev v skladu z obljubami, ki je dosegla visoko
povprečno oceno v Upravni enoti Celje in znaša 3,72 v primerjavi s precej nižjo povprečno
oceno anketiranih v Upravni enoti Velenje, ki menijo, da si ta sestavina zasluži vrednost
3,36. Sestavina, ki sledi, je reševanje zadeve na enem mestu, ki ima prav tako višjo
doseženo oceno, in sicer 3,6, v Upravni enoti Celje kot v Upravni enoti Velenje, kjer je
3,44.
Šesta sestavina kakovosti pripravljenost pomagati uporabniku (stranki) je dosegla višjo
povprečno oceno v Upravni enoti Celje, in je 3,72, medtem ko le ta dosegla v Upravni
enoti Velenje vrednost 3,6. Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo storitve, ima
povprečno oceno 3,7 v Upravni enoti Celje in je ponovno višja kot v Upravni enoti Velenje,
kjer ima vrednost 3,58. Naslednja sestavina kakovosti je zaposleni vzbujajo zaupanje pri
strankah, ki je za 0,30 vrednosti višja v Upravni enoti Celje, z povprečno oceno 3,68, za
razliko od vrednosti v Upravni enoti Velenje, kjer je dosegla vrednost 3,38. Predzadnja
sestavina kakovosti zaposleni se individualno zavzemajo za stranko ima povprečno oceno
anketiranih 3,4 in je ponovno višja kot v Upravni enoti Velenje, kjer je 3,26. Zadnja
sestavina kakovosti Uprave enote, ki so jo anketirani ocenjevali, je zaposleni si
prizadevajo zadovoljiti potrebe strank je v Upravni enoti Celje dosegla 3,62 visoko
vrednost, v Upravni enoti Velenje pa le 3,36.
Po primerjavi sestavin kakovosti obeh Upravnih enot je dejstvo, da so prav vse sestavine
kakovosti v Upravni enoti Celje dosegle višjo povprečno oceno od sestavin kakovosti
Upravne enote Velenje.
10. vprašanje:
Ali se strinjate z naslednjo trditvijo:

Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Celje izvaja uspešno
Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno
Na trditev, da se načelo usmerjenosti k uporabniku na Upravni enoti Celje izvaja uspešno,
je z odgovorom da pritrdilo kar 92 % vseh anketiranih oseb in le 8 % izmed njih je
nasprotnega mnenja. Prav tako, a ne v tako velikem strukturnem odstotku, je na to, da se
načelo usmerjenosti k uporabniku na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno, pritrdilo 66 %
anketiranih Upravne enote Velenje in kar velik del, 34 % vseh anketiranih na Upravni
enoti Velenje, je mnenja, da se to načelo ne izvaja uspešno. Sama sem mnenja, da se na
Upravni enoti Celje, kateri pripadam, načelo usmerjenosti k uporabniku izvaja uspešno.

101

11. vprašanje: Ali so po Vašem mnenju storitve Upravne enote Celje/Velenje
usmerjene k uporabnikom?
Največ, 66 % anketiranih na Upravni enoti Celje in 48% anketiranih na Upravni enoti
Velenje, je mnenja, da so storitve Upravne enote Celje in Velenja dobro usmerjene k
uporabnikom. Sledi s 26 % v Upravni enoti Velenje in 18 % v Upravni enoti Celje
odgovor, da so slabo usmerjene k uporabnikom. Najmanj, le 2 % anketiranih v Upravni
enoti Celje meni, da so storitve zelo slabo usmerjene k uporabnikom. V Upravni enoti
Velenje pa se za ta odgovor ni odločil nobeden izmed anketiranih oseb. Najmanj, 12 %
anketiranih v Upravni enoti Velenje, je mnenja, da so storitve zelo dobro usmerjene k
uporabnikom.
12. vprašanje: Kateri so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in kateri
razlogi po Vašem mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev?
V obeh Upravnih enotah sem dobila paleto različnih odgovorov na zastavljeno vprašanje,
ki pa se bistveno ne razlikujejo. Gre za probleme, ki so opazni večinoma vsakemu
uporabniku, ki koristi storitve, katere ponuja upravna enota. Večje število osrednjih
problemov in razlogov, ki zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev, sem dobila s
strani anketiranih na Upravni enoti Velenje. So si pa anketirani obeh Upravnih enot enotni
da so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in razlogi za večjo učinkovitost izvajanja
le teh številni. Če primerjam samo prvih pet najpogosteje navedenih osrednjih problemov
izvajanja javnih storitev oziroma razlogov, ki zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih
storitev obeh Upravnih enot, so kot prvi, najpogosteje navedeni problem izvajanja javnih
storitev anketirani Upravne enote Celje izpostavili birokracijo, medtem ko so anketirani
Upravne enote Velenje mnenja, da je to organiziranost same Upravne enote. Na drugem
mestu je slaba zakonodaja po mnenju anketiranih Upravne enote Celje in delovni čas
odprtja Upravne enote, ki so jo kot drugi najpogosteje naveden odgovor navedli
anketirani Upravne enote Velenje. Da je tretji najpogostejši osrednji problem oziroma
razlog, ki zavira večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev, vedno novi zakonski predpisi,
so mnenja anketirane osebe Upravne enote Celje, medtem ko so anketirani Upravne
enote Velenje drugačnega mnenja, in sicer so izpostavili neučinkovitost. Četrti
najpogostejši odgovor s strani anketiranih Upravne enote Celje je togost, pomanjkanje
menedžerskih principov poslovanja, za anketirane Upravne enote Velenje pa je to
dolgotrajnost in nepreglednost oziroma zapletenost upravnih postopkov. Enotni pa so si
anketirani obeh Upravnih enot pri petem najpogostejšem podanem odgovoru, ki je
čakalna doba. Anketirani Upravne enote Celje so navedli še ostale probleme oziroma
razloge, ki po njihovem mnenju zavirajo večjo učinkovitost javnih storitev. Med drugim
navajajo tudi poenostavitev postopkov oziroma storitev, pomanjkanje znanja kadrov,
premalo zaposlenih, počasnost, premajhna podatkovna povezanost z ostalimi institucijami,
slaba odzivnost na družbene spremembe, premalo spoštljiv odnos do strank itd.
Za razliko od anketiranih Upravne enote Celje so anketirani Upravne enote Velenje navedli
nekaj več problemov oziroma razlogov, ki zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih
storitev. Poleg pet najpogostejše navedenih odgovorov, ki sem jih navedla zgoraj, so le ti
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navedli tudi sistematizacijo delovnih mest, efektivno delo, neprilagodljivost zaposlenih,
prepočasnost, neprijaznost, zdolgočasenost, prevelika ležernost zaposlenih, nefleksibilnost
in ne samoiniciativnost zaposlenih pri usmerjanju strank, izogibanje strankam itd.
13. vprašanje: Ali si Upravna enota Celje/Velenje s svojim delovanjem dovolj
prizadeva za usmerjenost k uporabnikom?
Na vprašanje, ali si Upravna enota Celje s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom, je največ, kar 48 % anketiranih Upravne enote Celje
odgovorilo, da si prizadeva, prav tako je največji strukturni odstotek s strani anketiranih
Upravne enote Velenje prejel odgovor si prizadeva s 46 % strukturnim deležem med
vsemi anketiranimi osebami. Sledi odgovor si dobro prizadeva s 34 % na strani
anketiranih Upravne enote Celje in 26 % deležem vseh anketiranih Upravne enote
Velenje. Najmanj, 6 %, je prejel odgovor si slabo prizadeva v Upravni enoti Celje.
Odgovor si ne prizadeva pa med anketiranimi Upravne enote Celje ni prejel nobene
pritrditve, zato predstavlja 0 % strukturni delež med vsemi odgovori, ki so jih podali
anketirani za omenjeno območje. Med anketiranimi osebami Upravne enote Velenje
predstavlja najmanj, le 2 % deleža, odgovor si ne prizadeva.
14. vprašanje: Katere so po Vašem mnenju glavne slabosti delovanja Upravne
enote Celje/Velenje?
Na vprašanje, v katerem sem uporabnike storitev Upravne enote Celje/Velenje spraševala
o glavnih slabostih delovanja njihove Upravne enote, sem prejela paleto različnih
odgovorov. Nekaj izmed njih se jih je ponovilo, zato, če primerjam prvih 5 najpogostejših
odgovorov, ki sem jih dobila s strani anketiranih Upravne enote Celje, so to predolge
čakalne vrste, hitrost reševanja zadev – ažurnost, slab odnos do strank, znanje zaposlenih
in delovni čas. Najpogostejši odgovori anketiranih Upravne enote Velenje so prekratek
delovni čas, čakalne dobe, počasnost, nezainteresiranost in premalo posvečanja časa
uporabnikom. Razlika je tudi v številu prejetih odgovorov, saj sem na to zastavljeno
vprašanje brez ponovitve odgovorov prejela 34 različnih odgovorov v Upravni enoti
Velenje, medtem ko je to število v Upravni enoti Celje nekoliko manjše in znaša 21
različnih odgovorov.
15. vprašanje: Na katerih področjih delovanja Upravne enote Celje/Velenje
vidite možnosti za izboljšave?
Na vprašanje o tem, na katerih področjih delovanja Upravne enote Celje/Velenje vidijo
anketirani možnosti za izboljšave, so slednji pri navedenih odgovorih imeli možnost
obkrožiti več ponujenih področij. Največ pritrditev o delovanju Upravne enote je prejelo
področje čakalnih dob z 29 pritrditvami med anketiranimi osebami Upravne enote Celje in
27 pritrditev je prejelo področje informiranja strank Upravne enote Velenje. Drugo
najpogosteje obkroženo področje delovanja Upravne enote Celje je področje odnosov do
strank z 21 pritrditvami, medtem ko je drugi najpogostejši odgovor med anketiranimi
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Upravne enote Velenje prav tako odnosi do strank z 19 pritrditvami. Najmanjše število
pritrditev je prejelo področje dodanega izobraževanja zaposlenih z 12 pritrditvami v
Upravni enoti Celje in področje drugo z 1 pritrditvijo v Upravni enoti Velenje, kjer je
anketirana oseba napisala pod rubriko drugo področje učinkovitosti.
16. vprašanje: Ali ste opazili kakšen napredek oziroma kakšne spremembe v
delovanju Upravne enote Celje/Velenje v zadnjih 5–10 letih?
Pri 16. vprašanju so anketirani odgovorili na vprašanje o opaznosti napredka oziroma
kakšnih sprememb v delovanju Upravne enote v zadnjih 5–10 letih, kjer je kar 78 % vseh
anketiranih Upravne enote Celje odgovorilo DA, medtem ko je enakega mnenja le 46 %
anketiranih oseb Upravne enote Velenje. Odgovor NE je v Upravni enoti Celje prejel 22 %,
v Upravni enoti Velenje pa kar 54 %.
Pri odgovoru DA so imeli anketirani na voljo dopisati, kakšne so bile te vidne spremembe.
V obeh Upravnih enotah so anketirani navedli številne spremembe, ki so jih opazili,
odgovori se niso podvajali, vsak anketirani je napisal svoje mnenje. So pa anketirani
podali nekaj odgovorov, ki so se pojavili med odgovori obeh Upravnih enot. Gre za
odgovore prijaznost do strank, renoviranje prostorov (urejenost prostorov, okolice), euprava, poenostavitev postopkov, hitrejša izvedba postopkov, vse na enem mestu,
informiranost, delovni čas ob sobotah in uradne ure. Vsi ostali odgovori so se pojavili
posamično in se primerjano z obema Upravnima enotama niso podvajali.
17. vprašanje: Ali uporabljate državni portal e-uprava?
Na vprašanje o tem, ali anketirani uporabljajo državni portal e-uprava, sem dobila
pričakovane rezultate. Kar 84 % med vsemi anketiranimi Upravne enote Celje ne
uporablja državnega portala e-uprava, medtem ko je ta odstotek v Upravni enoti Velenje
malce nižji in je delež ne uporabnikov državnega portala e-uprava 74 %. Državni portal euprava uporablja 16 % anketiranih oseb v Upravni enoti Celje in 26 % v Upravni enoti
Velenje.
18. vprašanje: Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosim povejte, ali
ste zadovoljni z državnim portalom e-uprava (ustrezne informacije, zadostno
število le teh idr.)?
Na to vprašanje so odgovarjali le tisti anketirani, ki so na 17. vprašanje odgovorili, da
uporabljajo državni portal e-uprava. Med 8 anketiranimi osebami, ki torej uporabljajo
državni portal e-uprava v Upravni enoti Celje, je 6 anketiranih zadovoljnih z državnim
portalom e-uprava. Število anketiranih oseb, ki uporabljajo državni portal e-uprava, v
Upravni enoti Velenje je 13 in 11 izmed njih je zadovoljnih z državnim portalom e-uprava.
Med uporabniki državnega portala e-uprava sta med anketiranimi obeh Upravnih enot na
vsaki Upravni enoti 2 uporabnika takšna, ki nista zadovoljna s portalom e-uprava.
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19. vprašanje: Katere storitve ste že opravili na državnem portalu e-uprava
oziroma katere informacije ste najpogosteje iskali na državnem portalu euprava?
Na vprašanje o tem, katere storitve so opravili oziroma katere informacije so iskali
anketirani obeh Upravnih enot, sem več odgovorov prejela s strani anketiranih Upravne
enote Velenje, kar sem tudi pričakovala, saj je v omenjeni Upravni enoti med anketiranimi
več uporabnikov državnega portala e-uprava kot v Upravni enoti Celje glede na raziskavo,
ki sem jo izvedla. Le dva odgovora med anketiranimi osebami upravne enote Celje sta se
ponovila večkrat. To sta kot najpogostejša odgovora sprememba prebivališča, naslova in
pridobivanje informacij. Stanje med anketiranimi Upravne enote Velenje je malce
drugačno, saj sem z njihove strani dobila več odgovorov. Najpogostejši odgovor je bil
pridobivanje in dostop do (splošnih) informacij, sledi mu odgovor pošiljanje prošnje za
otroški dodatek. Tretji najpogostejši odgovor je tiskanje raznih obrazcev in kot zadnji
odgovor, ki se je med vsemi odgovori večkrat ponovil, je napoved dohodnine. Vse ostale
storitve oziroma informacije med odgovori anketiranih so se pojavile samo enkrat in se
niso podvajale.

8.5 NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE PRIMERJAVE RAZISKAVE O
USMERJENOSTI JAVNIH STORITEV K UPORABNIKOM MED UPRAVNIMA
ENOTAMA
Najpomembnejših ugotovitev primerjave raziskave mnenja uporabnikov o usmerjenosti
javnih storitev k uporabnikom med Upravnima enotama je glede na širino teme, ki sem jo
raziskala, kar precej. V svoji raziskavi, ki sem jo izvedla med uporabniki javnih storitev
Upravne enote Celje in Upravne enote Velenje, je ena prvih ugotovitev ta, da se
uporabniki redko poslužujejo storitev svoje Upravne enote, saj je strukturni delež bil zelo
visok pri uporabnikih obeh Upravnih enot. Največkrat so anketirani odgovorili da je to 1
do 5-krat na leto. Rezultat je sicer pričakovan, saj povprečen uporabnik storitev Upravne
enote ne potrebuje več kot nekajkrat letno, saj imajo na primer ljudje dolgo veljavnost
svojih osebnih dokumentov, naj si bo to osebnih izkaznic, potnih listov, tudi vozniških
dovoljenj. Ljudje se prav tako ne odločajo za gradnjo stanovanjske hiše vsako leto, tako
ne potrebujejo gradbenih dovoljenj vsako leto, ne potrebujejo izpisov rojstnih matičnih
listov vsako leto. Gre za dokumentacijo, ki ima določen rok veljavnosti, tako da se
posledično ljudje oziroma uporabniki ne srečujejo tako pogosto s storitvami Upravne
enote. Ena izmed ugotovitev je, da anketirani obeh upravnih enot UE Celje in UE Velenje
najpogosteje uporabljajo storitve oddelka za upravne notranje zadeve, za kar se je
opredelila velika večina anketiranih. Le redko pa anketirani obeh upravnih enot,
uporabljajo storitve oddelka za občo upravo.
Raziskava med uporabniki obeh Upravnih enot je pokazala, da ljudje na upravne storitve
UE Celje in UE Velenje v času uradnih ur najpogosteje čakajo do 5 minut. To je bil
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najpogostejši odgovor anketiranih v Upravni enoti Celje (46 %) in tudi v Upravni enoti
Velenje (50 %). Pomembna ugotovitev je tudi ta, da so uporabniki oziroma v moji
raziskavi anketirani iz obeh Upravnih enot ocenili delo Upravne enote, ki ji pripadajo,
dobro, lahko bi bilo boljše, z zelo visokim deležem v obeh Upravnih enotah. V Upravni
enoti Celje je tako menilo 78 % anketiranih, v Upravni enoti Velenje pa 70 % anketiranih.
V povprečju so uporabniki torej zadovoljni z delom Upravne enote, tako v Celju kot v
Velenju. Zelo majhen odstotek je takšnih, ki menijo, da je delo UE Celje in UE Velenje
slabo.
Kot eno izmed najpomembnejših ugotovitev primerjave raziskave mnenja uporabnikov o
usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom je ta, da ima prav vseh deset sestavin
kakovosti, ki so jih anketirani ocenjevali in za katere sem izračunala povprečne ocene
Upravne enote Celje, višje povprečne ocene od povprečnih ocen pri vsaki sestavini
kakovosti Upravne enote Velenje. Najvišjo povprečno oceno Upravne enote Celje ima
sestavina kakovosti urejenost prostorov, opreme in okolja, to je 4,56, le ta ima tudi na
Upravni enoti Velenje najvišjo povprečno oceno med vsemi desetimi sestavinami
kakovosti, in je 4,06. Zagotovo je na to tudi vplivalo dejstvo, da se je Upravna enota Celje
preselila v prenovljene prostore leta 2006, ki so sedaj veliko lepši, modernejši in očitno
zelo všečni uporabnikom storitev Upravne enote Celje. Pomembno je tudi dejstvo, da ima
druga sestavina kakovosti dostopnost in razumljivost potrebnih informacij Upravne enote
Celje visoko vrednost, 4,06 in hkrati zadnja izmed samo dveh sestavin kakovosti Upravne
enote Celje, ki je presegla vrednost 4. Ta ista sestavina kakovosti je v Upravni enoti
Velenje dosegla veliko manjšo vrednost, le 3,58. Anketirani Upravne enote Velenje so ta
problem izpostavili tudi pri vprašanju o osrednjih problemih izvajanja javnih storitev in
razlogih, ki zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev.
Pomembna ugotovitev v zvezi z sestavinami kakovosti je tudi ta, da so anketirani
najslabše ocenili sestavino kakovosti ustrezna hitrost reševanja postopkov v obeh
Upravnih enotah, kar je pomemben pokazatelj še vedno nezadovoljstva uporabnikov, ki so
mnenja, da se postopki še vedno rešujejo prepočasi, za kar je vzrok tudi birokracija,
katere se ta Upravni aparat, kot mnogi poimenujejo Upravno enoto, nikakor ne more
znebiti. Poleg birokracije je razlog tudi počasnost zaposlenih, ki je povezana tudi s
premajhno motivacijo na delovnem mestu. Več dejavnikov skupaj vpliva na očitno
neustrezno hitrost reševanja postopkov in posledično slabo voljo uporabnikov javnih
storitev.
Anketirani obeh Upravnih enot, Celja in Velenja, so mnenja, da se načelo usmerjenosti k
uporabniku na Upravnih enotah izvaja uspešno. Odstotek pritrditev je sicer višji v Upravni
enoti Celje (92 %) kot v Upravni enoti Velenje (66 %), kar se tudi skozi celotno analizo
raziskave mnenja uporabnikov kaže, predvsem pri večjem obsegu razlogov, ki zavirajo
učinkovitost javnih storitev, in pri obsežnejši navedbi osrednjih problemov pri delu
Upravne enote Velenje po mnenju uporabnikov javnih storitev omenjene Upravne enote
oziroma pri anketiranih osebah.
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Storitve Upravne enote Celje so dobro usmerjene k uporabnikom, takšnega mnenja je 66
% vseh anketiranih v Upravni enoti Celje. Enakega mnenja so tudi anketirani v Upravni
enoti Velenje, le da tako meni 18 % manj anketiranih kot v Upravni enoti Celje, torej 48
% anketiranih oseb. Ta rezultat je jasen pokazatelj, da je večina anketiranih zadovoljna z
usmerjenostjo storitev Upravne enote, ki ji pripadajo.
Iz nadaljnje analize raziskave mnenja uporabnikov Upravne enote Celje in Upravne enote
Velenje sem dobila zanimiv podatek o tem, kateri so osrednji problemi izvajanja javnih
storitev oziroma kateri so tisti razlogi, ki po mnenju anketiranih zavirajo večjo učinkovitost
izvajanja javnih storitev. Uporabniki so mnenja, da so največji problem v Upravni enoti
Celje birokracija, slaba zakonodaja, vedno novi zakonski predpisi, togost, pomanjkanje
menedžerskih principov poslovanja in čakalne dobe. Situacija je podobna tudi v Upravni
enoti Velenje, saj anketirani menijo, da je osrednji problem organiziranost same Upravne
enote, delovni čas odprtja Upravne enote Velenje, neučinkovitost, dolgotrajnost in
nepreglednost oziroma zapletenost upravnih postopkov in prav tako čakalne dobe, kot v
Upravni enoti Celje. Te odgovore anketiranih sem izpostavila, saj so to glede na ponovitve
odgovorov eni izmed največjih problemov. Problem je tudi preslaba podatkovna
povezanost z ostalimi institucijami, počasnost zaposlenih, nerazumljivi postopki, strokovno
znanje uslužbencev po mnenju anketiranih Upravne enote Celje in vrsto drugih razlogov
po mnenju uporabnikov Upravne enote Velenje, kot so neprilagodljivost zaposlenih,
prevelika ležernost zaposlenih, »izogibanje strankam«, predolgi postopki izvajanja
storitev, nerazumljivi obrazci in drugi.
Upravni enoti Celje in Velenje si po mnenju uporabnikov, ki sem jih anketirala, s svojim
delovanjem dovolj prizadevata za usmerjenost k uporabnikom.
Glavne slabosti delovanja Upravne enote Celje so predolge čakalne vrste, hitrost
reševanja zadev – ažurnost, slab odnos do strank, znanje zaposlenih in delovni čas
Upravne enote. Gre za najpogosteje opažene slabosti delovanja Upravne enote, ki so jih
navedli anketirani. So pa to nekako že znane slabosti, ki so opazne vsakemu
povprečnemu uporabniku javnih storitev, ki jih ponuja Upravna enota. Na Upravni enoti
Velenje so kot glavne slabosti uporabniki oziroma anketirane osebe navedle prekratek
delovni čas, čakalne dobe, počasnost, nezainteresiranost in premalo posvečanja časa
uporabnikom.
Anketirani Upravne enote Celje vidijo največ možnosti za izboljšave na področju čakalnih
dob, sledi področje odnosov do strank, področje zaposlovanja ustreznega kadra, nato
področje informiranja strank, predzadnjo področje je področje delovnega časa Upravne
enote in zadnje področje, kjer vidijo možnosti za izboljšave, je področje dodatnega
izobraževanja zaposlenih. V Upravni enoti Velenje pa je stanje malce drugačno. Največ
možnosti vidijo anketirani na področju informiranja strank, sledi področje odnosov do
strank, področje čakalnih dob, področje dodatnega izobraževanja zaposlenih, nato
področje delovnega časa Upravne enote, predzadnje je področje zaposlovanja ustreznega
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kadra in kot zadnje področje učinkovitosti, ki ga je navedel nekdo od anketiranih za
omenjeno Upravno enoto.
Pomembna ugotovitev je tudi dejstvo, da so anketirani Upravne enote Celje v veliki večini
(78 %) opazili spremembe in napredek v delovanju Upravne enote v zadnjih 5–10 letih. V
Upravni enoti Velenje pa malo več kot polovica uporabnikov (54 %), ki sem jih anketirala,
ni opazila nikakršnega napredka oziroma sprememb v delovanju njihove Upravne enote.
Državnega portala e-uprava anketirani uporabniki storitev Upravne enote Celja in Velenje
ne uporabljajo, kar dokazujeta visoka strukturna odstotka med anketiranimi. Celo 10 %
več anketiranih v Upravni enoti Celje kot v Upravni enoti Velenje ne uporablja državnega
portala e-uprava. Tistih 6 od 8 anketiranih v Upravni enoti Celje, ki uporabljajo državni
portal e-uprava, je z njim tudi zadovoljnih. Prav tako je večina uporabnikov v Upravni
enoti Velenje, kar 11 od 13, zadovoljna z državnim portalom e-uprava.
Uporabniki državnega portala e-uprava najpogosteje pridobivajo (splošne) informacije.
Poleg teh so na državnem portalu e-uprava anketirani Upravne enote Celje urejali oziroma
pridobivali informacije o spremembi prebivališča, naslova, o podaljšanju vozniškega
dovoljenja, urejanje osebnih dokumentov, pomoč pri pridobivanju turistične vize, iskanje
informacij o registraciji vozila, ki ga ima namen anketirani kupiti v tujini, pridobitev
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja idr. V Upravni enoti Velenje pa anketirani
uporabniki državnega portala e-uprava poleg pridobivanja splošnih informacij največkrat
pošiljajo vloge za otroški dodatek, tiskajo razne obrazce in izračunavajo dohodnino. Poleg
teh najpogostejših storitev, ki jih opravijo, pa podaljšujejo tudi prometno dovoljenje,
zdravstveno zavarovanje, pridobivajo informacije o postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, pridobivanje informacij o uveljavljanju odškodnine za posledice naravnih
nesreč na kmetijskih površinah in drugo.
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9 REZULTATI, PREVERITEV HIPOTEZ
V uvodnem delu sem postavila 6 hipotez. Na vse hipoteze sem dobila odgovor skozi
anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali uporabniki storitev obeh Upravnih enot, Celja in
Velenja.
HIPOTEZA 1: Ljudje uporabljajo storitve Upravne enote Celje in Upravne enote
Velenje 1 do 5 krat na leto.
To hipotezo sem potrdila na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika. Ljudje v obeh
Upravnih enotah večinoma uporabljajo storitve 1 do 5-krat na leto, v Upravni enoti Celje
ta delež predstavlja 78 % anketiranih in v Upravni enoti Velenje 68 %.
HIPOTEZA 2: Ljudje ocenjujejo delo Upravne enote Celje in Upravne enote
Velenje kot dobro.
To hipotezo sem potrdila, saj je takšnega mnenja kar 78 % anketiranih v Upravni enoti
Celje in 70 % anketiranih v Upravni enoti Velenje, kar pomeni, da je delo obeh Upravnih
enot s strani anketiranih ocenjeno kot dobro.
HIPOTEZA 3: Ljudje so zadovoljni z ustrezno hitrostjo reševanja postopkov v
obeh Upravnih enotah.
To hipotezo sem zavrgla, saj je izračunana povprečna ocena za omenjeno sestavino
kakovosti v obeh Upravnih enotah pokazala, da ljudje niso zadovoljni z ustrezno hitrostjo
reševanja postopkov tako v Upravni enoti Celje kot v Upravni enoti Velenje. V obeh
Upravnih enotah je ta sestavina kakovosti prejela najnižjo povprečno oceno. V Upravni
enoti Celje je bila 3,34, v Upravni enoti Velenje pa le 3,18.
HIPOTEZA 4: Načelo usmerjenosti k uporabnikom se na Upravni enoti Celje in
na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno.
Ta hipoteza je bila potrjena, saj je temu pritrdilo 92 % uporabnikov oziroma anketiranih
Upravne enote Celje in 66 % Upravne enote Velenje.
HIPOTEZA 5: Storitve, ki jih izvajata Upravni enoti Celje in Velenje so dobro
usmerjene k uporabnikom.
To hipotezo sem potrdila, saj je rezultat pokazal, da so storitve, ki jih izvajata Upravni
enoti Celje in Velenje dobro usmerjene k uporabnikom. Pokazatelja sta visoka odstotka, ki
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ju je prejel ta odgovor. Med uporabniki UE Celje tako meni kar 66 % anketiranih, malo
manj, a kljub temu ima ta odgovor najvišji odstotek tudi med anketiranimi UE Velenje,
kjer je 48 %, in zato lahko potrdim, da so storitve dobro usmerjene k uporabnikom v
obeh Upravnih enotah.
HIPOTEZA 6: Ljudje v Upravnih enotah Celje in Velenje uporabljajo državni
portal e-uprava.
Omenjeno hipotezo sem zavrgla na podlagi dobljenega rezultata s strani anketiranih v
obeh Upravnih enotah, saj kar 84 % vseh anketiranih v UE Celje in 74 % anketiranih v UE
Velenje ne uporablja državnega portala e-uprava.
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10 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Raziskava o usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom je bila uspešno opravljena. S
pomočjo skupno 100 anketiranih oseb obeh primerjanih Upravnih enot, UE Celje in UE
Velenje, sem želela raziskati, ali so javne storitve UE Celje in UE Velenje usmerjene k
uporabnikom.
Rezultat raziskave je pokazal, da so javne storitve usmerjene k uporabnikom. Takšnega
mnenja je več kot polovica anketiranih v Upravni enoti Celje in le nekaj manj kot polovica
anketiranih Upravne enote Velenje. Potrditev moje raziskave o usmerjenosti javnih
storitev k uporabnikom so tudi pritrdilni odgovori trditvi, ki sem jo zastavila v anketnem
vprašalniku, in sicer, da se načelo usmerjenosti k uporabniku na obeh UE izvaja uspešno.
Takšnega mnenja je večina anketiranih UE Celje in dobra polovica anketiranih oseb UE
Velenje.
Odraz trenutnega stanja javne uprave je predvsem posledica številnih reformnih procesov,
ki so sistemsko vodeni vse od leta 1996 dalje in so usmerjeni v nadgradnjo obstoječega
stanja. Pomemben mejnik je bil leta 2000 sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, ki je pomenil začetek obdobja e-uprave, s tem tudi e-storitev, ter
na tej podlagi sprejeta Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko
podpisovanje. Nadgradnjo so pomenili številni projekti (Projekt prenova poslovanja in
informatizacija upravnih enot RS, projekt Kakovost v državni upravi, projekt Strategija
uvajanja elektronskega poslovanja v javno upravo, ustanovitev Komisije Vlade RS za
odpravo administrativnih ovir, Komisije Vlade RS za informatiko za področje javne uprave,
Akcijski načrt e-uprave, ustanovitev Ministrstva za javno upravo konec 2004, projekt eVEM, itd.) med drugim tudi projekt e-uprava (enotni državni portal), ki je informacijsko
storitveni servis za uporabnike in ki se je vzpostavil v letu 2001, s katerim so se odprla
elektronska vrata javne uprave.
Portal e-uprava omogoča med drugim tudi elektronsko oddajo vlog na upravne enote (eupravne zadeve – 30 upravnih postopkov, spremljanje stanja oddanih vlog, izvedba plačila
upravne takse; moja e-uprava, elektronsko davčno poslovanje, aplikacija e-zaposlitve, evem itd.). Prenova javne uprave tako ni bila pod vprašajem, saj je učinkovita javna uprava
temelj gospodarskega razvoja. Cilj prenove pa učinkovitejša, kakovostnejša, preglednejša
in odgovornejša javna uprava s profesionalnimi, nepolitičnimi, usposobljenimi in
motiviranimi javnimi uslužbenci. S protibirokratskimi ukrepi, organizacijskimi
spremembami in z uporabno moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije Slovenija
postopno gradi moderno in učinkovito javno upravo 21. stoletja.
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Javna uprava se tako iz oblastnega organa vse bolj spreminja v učinkovitega in
kakovostnega ter hkrati racionalnega ponudnika storitev, ki elektronsko posluje znotraj
sebe in tudi navzven s svojimi uporabniki.
Kljub vzpodbudnemu rezultatu raziskave pa ostaja nekaj dejavnikov, ki po mnenju
anketiranih v moji raziskavi kljub temu zavirajo še večjo učinkovitost izvajanja javnih
storitev in še večje zadovoljstvo uporabnikov z javnimi storitvami. Anketirani v Upravni
enoti Celje so mnenja, da je to birokracija, slaba zakonodaja, vedno novi zakonski
predpisi, pomanjkanje menedžerskih principov poslovanja in čakalne dobe. Anketirani v
Upravni enoti Velenje menijo, da so osrednji problemi organiziranost same Upravne enote,
delovni čas, zapletenost upravnih postopkov in čakalne vrste. Kot sama uporabnica javnih
storitev Upravne enote Celje lahko potrdim, da je v zvezi z upravnimi postopki še vedno
preveliko birokracije. Za upravni servis kot je Upravna enota je nujno potrebno, da se
nenehno razvija, izpopolnjuje na vseh področjih, da se je sposobna prilagajati in da ima
sposobnost pravočasnega odziva na spremembe. Državna uprava mora upoštevati želje in
zahteve svojih uporabnikov tudi na področju odnosov uslužbencev do uporabnikov javnih
storitev. Zato je kadrovsko področje Upravne enote eden najpomembnejših faktorjev
samega delovanja UE. Pomembno je, da so javni uslužbenci pri svojem delu z
uporabnikom javnih storitev korektni, prijazni, da imajo vse potrebne kompetence, tako
strokovne kot tudi socialne, osebnostne in metodološke kompetence. Oni so tisti, ki
predstavljajo Upravno enoto. Predvsem pa je pomembno to, da so uporabniku dostopni in
razumljivi.
Kljub vsem napredkom informacijske tehnologije pa še vedno ostaja velik problem čakalne
dobe, ki so jih omenili anketirani obeh Upravnih enot, tako pri možnostih za izboljšave,
kot slabostih delovanja Upravnih enot. Tudi na vprašanje, o tem kako dolgo so čakali pred
upravnim okencem, je velika večina anketiranih v obeh Upravnih enotah odgovorila, da je
bilo to do 5 minut, med odgovori pa je bilo tudi veliko takšnih, ki so čakali več kot 5 – 10
minut in več, določeni primeri tudi od 15 – 20 minut. Vzrok temu anketirani navajajo, naj
bi bili dolgotrajni in zapleteni upravni postopki. Potrebno bi bilo še večje obveščanje
javnosti o spremembah, ki se tičejo uporabnikov javnih storitev pri uporabi le teh. Sama
sem opazila, da so uporabniki precej nezadovoljni z delovnim časom Upravnih enot Celje
in Velenje. Pohvala Upravnim enotam pa bi bila »novost« o uradnih urah vsako prvo
soboto v tekočem mesecu. S tem so naredili korak bližje k svojim uporabnikom. S tem bi
se sama prav tako strinjala, saj menim, da bi bilo nujno potrebno spremeniti delovni čas
Upravnih enot, saj je le malo takšnih uporabnikov javnih storitev, katerih delovni čas bi
trajal samo do 14.00 oz. 15.00 ure. Običajno ljudje delajo dlje, zato zna biti zadeva
skrajno neprijetna. Pojavi se preprosto vprašanje: »Kdaj naj uredim zadeve na Upravni
enoti?« Največji problem glede delovnega časa pa je, da javni uslužbenci, katerih delovnik
traja prav tako dolgo kot uradne ure UE, praktično ne morejo ničesar urediti preko
delovnega tedna, ampak morajo dobesedno čakati na prvo soboto v mesecu, ko delajo
Upravne enote, ali pa si v skrajnem primeru morajo vzeti dopust, da lahko kaj uredijo. Na
ta primer me je opozoril uslužbenec CSD Šentjur, kateremu so ukradli avto in je imel
toliko opravkov, da je moral vzeti 1 dan dopusta, da je vse potrebno uredil (odjava tablic
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itd.). Na tem področju bi se sigurno dalo še kaj spremeniti, na primer podaljšati uradne
ure Upravnih enot med tednom, in ob sredah, ko so uradne ure do 17.00 ure, le te
podaljšati še vsaj za kakšno uro. Zagotovo pa uporabniki javnih storitev Upravne enote ne
bi imeli nič proti temu, da se sredi doda še kakšen »podaljšan delovni dan«.
V informacijski dobi, v kateri se nahajamo, lahko že dandanes opravimo ogromno storitev
po elektronski poti, kar je za nas uporabnike vsekakor hitreje in bolj dostopno, kot
običajno urejanje storitev na upravnih enotah. Po mojem mnenju je razvoj in napredek
Upravnih enot predvsem v zadnjih desetih letih res ogromen in ta korak bližje k
uporabnikom zelo velik. Ne da samo poskušajo Upravne enote uporabnikom čim bolj
približati e-storitve, tudi z inovacijami na področju približanja oziroma usmerjenosti k
uporabnikom je do sedaj bilo narejeno ogromno. Kot upravno inovacijo Upravne enote
Celje naj navedem ustanovitev UIS Celje (upravno-informacijskega servisa), ki je zaživel
1. aprila 2010. Ta inovacija se je izkazala kot odlična ideja, saj so jo uporabniki javnih
storitev v zelo velikem številu že preizkusili in so nad njo navdušeni.
Moj predlog glede še večje usmerjenosti javnih storitev k uporabnikom bi bila večja
promocija e-poslovanja oziroma uporaba e-uprave, saj sem mnenja, da je tukaj še vse
odprto, da je uvajanje e-storitev še v povojih in da bi se dalo narediti še marsikaj. Kot prvi
predlog bi bil, da je potrebno e-storitve približati državljanom. Ljudem pa je najlažje neko
stvar približati tako, da se predstavi javnosti preko medijev, časopisov, mogoče tiskanje
zloženk na temo uporabe e-storitev. Najhitrejši obveščevalec je dandanes vsekakor
internet, kjer se bi lahko ta način uporabe storitev bolje predstavil. Državljanom bi bilo
potrebno bolje predstaviti uporabno e-storitev in vseskozi delati na varnosti elektronskega
poslovanja. Najpomembnejše je seveda zaupanje ljudi v ta »nov« način poslovanja. Kljub
hitremu in nenehnemu razvoju informacijske tehnologije pa je vsekakor potrebno
poudariti, da osebno urejanje oziroma uporaba javnih storitev najbrž ne bo nikoli povsem
zamrla. Veliko ljudi, predvsem starejše populacije, še vedno stremi k urejanju zadev po
»klasični poti«, saj jim je nova tehnologija povsem tuja, tudi zaradi odraščanja v drugem
družbenem okolju pa tudi zaradi nizke mere zaupanja v novosti, nove tehnologije.
Že v uvodnem delu sem si zastavila šest hipotez, za obe Upravni enoti. Hipotezo številka 1
sem potrdila v obeh Upravnih enotah, saj je rezultat raziskave pokazal, da ljudje
uporabljajo storitve Upravne enote med 1 do 5-krat letno. Rezultat je bil nekako
pričakovan, saj ljudje oziroma uporabniki storitev ne uporabljamo tako pogosto storitev
Upravne enote, saj gre za zadeve, ki niso potrošnega pomena, ampak jih potrebujemo na
daljša časovna obdobja (na primer osebne dokumente zamenjamo, ko nam le ti potečejo
oziroma v skrajnem primeru izgube ali kraje, sicer imajo dolgo veljavno dobo. Podobno je
z gradbenimi dovoljenji, izpisi iz rojstnih matičnih knjig. Tudi področje prometa nič kaj ne
zaostaja). Hipoteza številka 2 je bila prav tako potrjena. Splošna ocena Upravnih enot
Celje in Velenje je, da le ti delujeta dobro. S tem se je strinjala večina anketiranih v obeh
Upravnih enotah, saj sta bila strukturna deleža precej visoka (V UE Celje 78 %, v UE
Velenje pa 70 %). Hipotezo številka 3 sem ovrgla v obeh Upravnih enotah, saj ljudje še
zdaleč niso zadovoljni z ustrezno hitrostjo reševanja zadev na Upravnih enotah. Ta
sestavina kakovosti je prejela najnižjo povprečno oceno s strani anketiranih obeh
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Upravnih enot. Razlog temu je po mojem mnenju v preveliki togosti, nemotiviranosti
javnih uslužbencev, ki zagotavljajo storitve javne uprave. To je velik minus državni upravi,
zato je potrebno na učinkovitosti in uspešnosti izvajanja javnih storitev »zavihati rokave«
in storiti še marsikaj. Za ustrezno hitrost izvajanja javnih storitev na Upravnih enotah je
nujno potrebno vložiti maksimum in nuditi ljudem to, kar jim pripada. Kljub kritikam in
pripombam oziroma vsem slabostim, ki so jih anketirani navedli, pa sem potrdila hipotezo
številka 4, glede na rezultate, prejete s strani anketiranih v obeh Upravnih enotah.
Uporabniki storitev obeh Upravnih enot so mnenja, da se načelo usmerjenosti k
uporabniku izvaja uspešno. Za takšen rezultat je po mojem mnenju »kriva« vse večja
angažiranost storitev k uporabnikom in ljudje so opazili napredek oziroma spremembe, ki
se dogajajo na tem področju. Predvsem Upravna enota Celje s svojim delom in
udejstvovanji ter vsemi priznanji resnično dela na tem in se maksimalno trudi v odnosu do
svojih uporabnikov. Tudi hipotezo številka 5 sem potrdila, saj je večina uporabnikov
takšnega mnenja, kar je samo vzpodbuden rezultat obema Upravnima enotama in
dodatna motivacija za dalo v prihodnje. Zadnja hipoteza – ljudje v UE Celje in UE Velenje
uporabljajo državni portal e-uprava – se je po mojem osebnem pričakovanju ovrgla, saj
imajo ljudje še vedno rajši osebni kontakt in rajši opravljajo storitve na Upravnih enotah,
ko preko portala e-uprava. Zelo majhna strukturna deleža tudi sploh uporabljata državni
portal e-uprava. Večini uporabnikov ga ne uporablja. Vzrok temu je v premajhni promociji
e-uprave, prav tako pa so ljudje po mojem mnenju še vedno premalo obveščeni o tem, pa
tudi to, da smo ljudje tako usmerjeni, da delamo stvari po ustaljenem ritmu in le s težavo
preidemo k novostim.
Na podlagi raziskave o usmerjenosti k uporabnikom pa tudi preučevanju obeh Upravnih
enot lahko trdim, da je Upravna enota Celje veliko bolj usmerjena k uporabnikom kot
Upravna enota Velenje, saj se tudi na področju kakovosti med obema Upravnima enotama
da opaziti velike razlike. Upravna enota Celje posveča veliko več pozornosti področju
kakovosti storitev, ki jih zagotavlja, pa tudi vseskozi gradi kakovosten odnos na relaciji
uporabniki–upravna enota. Upravna enota Celje je 12. 8. 2003 pridobila certifikat
kakovosti ISO 9001:2000, ki ga potrjujejo vsako leto, zadnjo redno presojo so opravili 20.
5. 2010. V novembru 2004 so se samoocenili po modelu CAF. Poslovanje po sistemu
kakovosti so nadgradili z evropskim modelom poslovne odličnosti EFQM. UE Celje je že
dvakrat sodelovala v Projektu Republike Slovenije za poslovno odličnost. Letos pomladi so
tudi prejeli priznanje RS za poslovno odličnost, ki jim je bilo podeljeno na Brdu pri Kranju.
V UE Celje vsako leto z anketiranjem ugotavljajo zadovoljstvo notranjih in zunanjih
odjemalcev z delom UE Celje. Medtem pa v Upravni enoti Velenje izvajajo merjenje
kakovosti storitev in zadovoljstva strank skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (letna
anketa o zadovoljstvu ter mesečni barometer kakovosti). V letu 2009 so izvedli tudi
anketo zadovoljstva njihovih večjih zunanjih partnerjev. Res je, da je UE Velenje manjša
upravna enota kot UE Celje, a kljub temu bi bilo področje kakovosti v UE Velenje lahko
bilo bolj razvito.
Za nas uporabnike je pomembno, da tistih nekaj krat letno, ko uporabljamo storitve javne
uprave, le te uredimo hitro in da se naš obisk Upravne enote ne spremeni v »malo
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odisejado«, preden kaj uredimo. Sama kot uporabnica storitev Upravne enote Celje lahko
rečem, da sem do sedaj urejala kar precej stvari na Upravni enoti in sem bila s storitvami
UE Celje vedno zadovoljna, saj je bilo njihovo delo narejeno korektno in hitro, se pa kdaj
tudi zgodi da je potrebno počakati nekaj minut, predvsem ob določenih obdobjih v letu,
ko je povpraševanje že konstantno večje (tik pred poletjem so to osebni dokumenti in
potni listi, osebne izkaznice, vize itd.) ali pa, ko stopijo v veljavo novi osebni dokumenti,
tablice itd. Menim, da je ponekod še prisoten oblastniški odnos na relaciji javni
uslužbenec–uporabnik. Predvsem je to moč opaziti pri starejših javnih uslužbencih, saj se
po mojem mnenju malce premalo zavedajo, da so ne nazadnje v službi državljanov. Kot
uporabnica javnih storitev se zavedam, da bi bilo prezahtevno pričakovati od uslužbencev
Upravne enote, da so vedno nasmejani in dobre volje, a kljub temu uporabniki
pričakujemo odnos na nivoju.
Za konec pa še aktualna misel, ki sem jo zasledila med prebiranjem literature in ki
opredeljuje vlogo javnega uslužbenca 21. stoletja:
»Medtem ko se je birokrat doslej ukvarjal v glavnem s papirji, se bo v prihodnje sodobni
uradnik ukvarjal predvsem z ljudmi« (Nemec v: Dežela in Marinko, 2010).
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PRILOGE
Priloga 1: INTERVJU Z NAČELNIKOM UPRAVNE ENOTE CELJE
Intervju z načelnikom Upravne enote Celje, g. Damjanom Vrečkom, sem opravila dne 23.
9. 2010. Postavila sem mu nekaj vprašanj in dobila zanimive in izčrpne odgovore, ki
sledijo v nadaljevanju.
Slika 8: Načelnik UE Celje, Damjan Vrečko, s priznanjem Zlata lastovka

Vir: Vloga za PRSPO, 2009

1. Kako dolgo že opravljate funkcijo načelnika na Upravni enoti Celje?
Od 1. 1. 1995 dalje, torej od pričetka delovanja upravnih enot v RS.
2. Kaj se je od Vašega nastopa funkcije načelnika pa vse do danes na Upravni
enoti Celje naredilo, da bi bile javne storitve v čim večji meri usmerjene k
uporabnikom?
UE Celje si od samega začetka delovanja prizadeva izvajati učinkovito in strankam
prijazno državno upravo. V ta namen smo pripravili in izvedli mnogo upravnih inovacij, ki
so tudi sicer kot takšne bile prepoznane v širšem slovenskem upravnem prostoru. Naj
navedenem samo nekatere izmed njih:
• Brošura o Upravni enoti Celje
• Vodnik po Upravni enoti Celje
• Zbirnik vlog Upravne enote Celje
• Zgibanka o Upravni enoti Celje
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Navedene publikacije so se med seboj vsebinsko dopolnjevale in ponujale vsem
uporabnikom naših storitev splošne informacije o UE Celje (npr. kdo je pristojen za izdajo
gradbenega dovoljenja), kaj stranka potrebuje, da neko upravno odločbo pridobi (kaj se
potrebuje za izdajo gradbenega dovoljenja, vključno s takso) in pripravljene vloge za
različne upravne odločbe (npr. vloga za gradbeno dovoljenje). Vse navedene publikacije
so bile od samega začetka dostopne na internetu, kar je omogočalo njihovo prilagajanje
oz. spreminjanje v odvisnosti od sprememb posameznih predpisov. Prav tako smo njihovo
vsebino predvsem pa uporabo prikazovali na različnih sejemskih prireditvah in simpozijih.
Naj pri tem samo omenim trikratno sodelovanje na Mednarodnih obrtnih sejmih v Celju,
dvakratno sodelovanje na sejmih informatike v Ljubljani, sejmu Alpe Adria v Ljubljani,
Konferenci o kakovosti o javni upravi v Portorožu itd. Zanimivo je tudi to, da so te
publikacije financirale gospodarske organizacije na našem območju, kar posledično
dokazuje, da so prepoznale njihovo praktično uporabo in koristnost. V ta namen smo
prejeli tudi različna priznanja, kot npr. s strani Celjskih sejmov d.d., Splošne bolnišnice
Celje itd. Po vsebini, predvsem pa po načinu njihove uporabe, so te publikacije v
precejšnji meri predstavljale podlago za kasnejšo ustanovitev državnega e-portala. To so:
– Zgoščenka o najbolj pogostih napakah pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita
B kategorije;
– Ustanovitev Upravno-informacijskega servisa UE Celje (predstavljeno letos v Portorožu
na Konferenci javne uprave in javnega menedžmenta). Več o tem si lahko ogledate na
spletnem naslovu: www.uis.si.
Naše upravne "produkte" smo predstavljali tudi mednarodno, saj je bil pri nas na obisku
tudi pomočnik egiptovskega ministra za javno upravo ter delegacija tridesetih visokih
indijskih uradnikov zvezne vlade iz New Delhija.
3. Kako si Vi kot načelnik osebno prizadevate, da so storitve Vaše Upravne
enote usmerjene k uporabnikom?
Predvsem tako, da vse zaposlene dnevno motiviram in nagovarjam k razvijanju in
udejanjanju njihovih različnih potencialov na mnogovrstnih področjih dela UE vse z
jasnim ciljem, to je izvajanje učinkovite in prijazne javne uprave nasproti uporabnikom
naših storitev. Pri tem bi posebej tudi izpostavil splošno znano dejstvo, ki krasi UE Celje,
to je, da od samega začetka goji in vzdržuje izredno dobre odnose z vsemi lokalnimi
skupnostmi, ki jih pokriva, to so Mestna občina Celje in Občine Štore, Vojnik in Dobrna,
kot tudi z vsemi organi javnega sektorja na našem območju. Dokaz te trditve predstavlja
tudi naša zadnja upravna inovacija, to je pričetek delovanja UIS.
4. Po narejeni raziskavi med uporabniki UE Celje so na vprašanje Na katerih

področjih delovanja Upravne enote Celje vidite možnosti za izboljšave?
anketirani največkrat obkrožili področje čakalnih dob, pa me zanima, kako Vi
to komentirate? Kako si prizadevate, da bi bile čakalne dobe čim krajše?
Najprej moram povedati, da so večje čakalne dobe pri nas izjemna redkost in še, ko
nastanejo, so predvsem posledica dejstva, da izvajamo nekatere upravne storitve tudi za
občane velikega števila drugih UE v RS. Tukaj imam v mislih predvsem potne liste in
osebne izkaznice, ki jih v velikem številu priskrbimo mnogim občanom iz drugih UE. Na
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priložnostne čakalne vrste, kajti pripomba se nanaša v pretežni meri na okenca za
poslovanje s strankami, smo izjemno občutljivi in v teh primerih zadevo rešujemo tudi z
nadurnim in sobotnim delom.
5. Se po Vašem mnenju uporabniki poslužujejo storitev preko državnega
portala e-uprava ali jim je še vedno bližje urejanje storitev po klasični poti?
Menim, da se uporabniki v mnogih primerih poslužujejo storitev preko državnega eportala, čeprav je mnogo področij, ki tam niso zajeta, zato jih nadomeščamo na naši
Domači strani UE in kot je bilo že dvakrat navedeno, sedaj po novem tudi preko UIS. Kar
se klasične poti tiče, naj posebej izpostavim tudi izrazito lastnost UE, to je, da posvečamo
izjemno pozornost svetovanju strankam. Gre za različne oblike svetovanja, med drugim pa
tudi tedensko posredujemo odgovore na najbolj pogosta vprašanja v različnih medijih
(Celjan, TV Celje, Glasila KS itd).
6. Dandanes so uporabniki vedno bolj zahtevni povpraševalci javnih storitev,
zato je potrebno ugotavljati kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov s
storitvami, ki jih nudijo Upravne enote. Ali na Vaši UE izvajate kakšne posebne
metode za merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva strank?
Prav gotovo. Poleg predpisanih anket o ugotavljanju zadovoljstva strank in zaposlenih že
nekaj časa redno izvajamo dodatne ankete s katerimi želimo pridobiti povratne informacije
o zadovoljstvu različnih uporabnikov naših storitev. Tako izvajamo tudi ankete o
zadovoljstvu medijev, gospodarskih organizacij in vseh organov državne in lokalne uprave
na našem območju. Njihove pripombe in priporočila pa v mnogih primerih upoštevamo in
jih vgrajujemo v naše poslovanje.
7. Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj Upravne enote Celje, predvsem na
področju usmerjenosti storitev k uporabnikom?
Skupni imenovalec oz. podlaga našega poslovanja pa predstavlja politika kakovosti, ki jo
dnevno nadgrajujemo in udejanjamo pri našem delu. V ta namen smo že leta 2003
pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2000, CAF in dvakrat sodelovali v Projektu
Republike Slovenije za poslovno odličnost. Letos pomladi smo tudi prejeli priznanje RS za
poslovno odličnost, ki nam je bilo podeljeno na Brdu pri Kranju. Ob jasnih podlagah in
cilju našega delovanju bomo še vnaprej strmeli k takšnim inovativnim pristopom,
sredstvom in načinom dela, ki bodo še bolj krepile kakovost našega dela in večjo
zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.
8. Kako bo po Vašem mnenju potekalo poslovanje Upravnih enot s strankami v
prihodnosti, na primer čez 30 let?
Menim, da takrat UE v takšni obliki in vsebini več ne bo, bodo vsekakor obstajala ustrezna
upravna središča, ki bodo strankam na enem mestu ponujala odgovore, možnosti in
rešitve pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti na področjih, ki sodijo pod
pristojnosti javne uprave in javnega sektorja.
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Priloga 2: INTERVJU Z NAČELNIKOM UPRAVNE ENOTE VELENJE
Intervju z načelnikom Upravne enote Velenje, g. Fidelom Krupićem sem opravila dne 13.
10. 2010. Postavila sem mu nekaj vprašanj in dobila zanimive in izčrpne odgovore, ki
sledijo v nadaljevanju.

Slika 9: Načelnik Upravne enote Velenje, Fidel Krupić

Vir: UE Velenje, 2010

1. Kako dolgo že opravljate funkcijo načelnika na Upravni enoti Velenje?
Od 1. 3. 2008.
2. Kaj se je od Vašega nastopa funkcije načelnika pa vse do danes na Upravni
enoti Velenje naredilo, da bi bile javne storitve v čim večji meri usmerjene k
uporabnikom?
• sprejem jasnih ciljev, vizije in poslanstva – temeljno vodilo je 100 % doseganje
pričakovanja strank, kar nam tudi uspeva (glede na rezultate anket)
• vztrajanje na striktnem izvajanju Uredbe o upravnem poslovanju, s ciljem
omogočiti strankam visok nivo servisa, ki ga pričakujejo (npr. tudi ob četrtkih,
čeprav ni uradni dan)
• izvedba Internega razpisa za izboljšave pri delu UE in uvedba sistema stalnega
dajanja predlogov izboljšav, s strani zaposlenih, s ciljem boljšega poslovanja za
stranke
• priprava in uvedba Celostne podobe UE Velenje (pri tem je bila oblikovana
Komisija UE Velenje za izdelavo celostne podobe) še pred uvedbo uradne CP
• imenovanje stalnega Odbora za kakovost in povečan aganžma pri dejanskem delu
le-tega
• preselitve uslužbencev z namenom optimalnega izkoristka »šalterskih« delovnih
mest
• sprememba sistemizacije
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preureditev 1. nadstropja, kjer so predvsem okenca in največji pretok strank (poti,
napisi, informacije, montaža avtomata za napitke, prigrizke in vodo, montaža LCD
zaslonov z osnovnimi informacijami, ureditev otroškega kotička, montaža ure z
datumom)
sprejem Pravilnika o nadomeščanju odsotnih uslužbencev, tako da stranke točno
vedo, kdo nadomešča koga v primeru odsotnosti, da se strank ne preusmerja
oblikovanje Matrike nadomeščanja
popis nalog uslužbencev
okrepitev e-VEM (kadrovsko in prostorsko)
uvedba koncepta aktivne udeležbe na seminarjih in usposabljanjih (priprava
najmanj treh vprašanj pred odhodom in priprava poročila ter seznanitev z
novostmi po prihodu)
določitev pooblaščene osebe za stike z mediji in večja angažiranost na tem
področju, predvsem poudarek na seznanitvi javnosti z novostmi pri delu UE
Velenje
sistematično uvajanje dobrih praks v delo UE Velenje
sistematično mesečno preverjanje napredka reševanja zadev
podpora pri delovanju »skupine pravnikov«, ki posameznemu uradniku pomaga pri
reševanju težjih in kompliciranih zadev
v poletnih mesecih (ko je večja gneča) uvedba usmerjanja in podajanja informacij
strankam, s strani študentov FU, ki opravljajo obvezno prakso (v tem času nosi
študent belo majico s kratkimi rokavi, na kateri z veliki črkami piše »pomoč
strankam«)
izvedba sosvetov načelnika na tematiko, ki je aktualna za stranke
sestanki z določenimi zainteresiranimi skupinami državljanov – projektanti,
društva, delodajalci, ki zaposlujejo tujce ...
podajanje splošnih informacij s strani vodij oddelkov, še pred formalnim začetkom
postopka

3. Kako si Vi kot načelnik osebno prizadevate, da so storitve Vaše Upravne
enote usmerjene k uporabnikom?
Za 5 letni mandat, kot načelnik, sem si zastavil za cilj, da želim iz neprijaznih birokratov, ki
mislijo, da so mali bogovi, narediti prijazne in uslužne strokovnjake, ki si prizadevajo za
stranko poiskati pravice, ki jim po zakonu pripadajo in jim te pravice pomagati uveljaviti, z
zavedanjem, da so v službi zgolj in samo zaradi strank in ne obratno, sprejmem vsako
stranko in če je le možno, ji tudi pomagam, torej sem zgled ostalim, kako se izvaja v
prejšnji alineji zapisano.
4. Po narejeni raziskavi med uporabniki UE Velenje so na vprašanje Na katerih

področjih delovanja Upravne enote Velenje vidite možnosti za izboljšave?
anketirani največkrat obkrožili področje informiranja strank, pa me zanima,
kako Vi to komentirate? Kako si prizadevate, da bi bili uporabniki storitev UE
Velenje čim bolje informirani?
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Problem informiranja je kanal, po katerem sporočamo informacije – informiranost po
naših oglasnih deskah, zgibankah na vhodu v stavbo, LCD-jih nameščenih v 1. nadstropju
in spletnih straneh je zelo dobro, tudi na sami upravni enoti pri svetovalki stranke dobijo
vse informacije, v časopisne in TV oglase pa zaradi omejenih finančnih sredstev ne
moremo prodreti – izjemoma ob kakšni aktualni temi, ki pa je za novinarje navadno
aktualna bolj iz kakšne negativne strani; smo pa navezali stike s Šoštanjskim listom, ki
nam je omogočil na pol strani teksta mesečno objavljati aktualne zadeve, ki se tičejo
delovanja krajevnega urada Šoštanj, vendar je to informacija za manjši krog bralcev tega
mesečnika.
5. Se po Vašem mnenju uporabniki poslužujejo storitev preko državnega
portala e-uprava ali jim je še vedno bližje urejanje storitev po klasični poti?
"Klasična pot" predstavlja veliko glavnino.
6. Dandanes so uporabniki vedno bolj zahtevni povpraševalci javnih storitev,
zato je potrebno ugotavljati kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov s
storitvami, ki jih nudijo Upravne enote. Ali na Vaši UE izvajate kakšne posebne
metode za merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva strank?
Izvajamo merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva strank skladno z Uredbo o
upravnem poslovanju (letna anketa o zadovoljstvu ter mesečni barometer kakovosti). V
letu 2009 smo izvedli tudi anketo zadovoljstva naših večjih zunanjih partnerjev.
7. Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj Upravne enote Velenje, predvsem na
področju usmerjenosti storitev k uporabnikom?
Še več dela na prijaznosti in uslužnosti ter strokovnosti uslužbencev – zavedanje "tu sem
zaradi stranke in da ji pomagam" mora postati samoumevno za vse zaposlene.
8. Kako bo po Vašem mnenju potekalo poslovanje Upravnih enot s strankami v
prihodnosti, na primer čez 30 let?
Informacijska podpora bo bistveno boljša in stranke se bodo teh poti bolj posluževale,
zato je sploh vprašanje obstoja inštitucije, kot je upravna enota. Postopkov bo bistveno
manj in ti bodo bistveno krajši, bolj avtomatizirani; npr. glavnino dela na notranjih
zadevah predstavljajo tujci iz bivše SFRJ. Predpostavljam, da bodo te države v roku 15 let
članice EU in potem ne bodo več tujci, ampak naši sodržavljani, v smislu vseh kavtel, ki so
garantirane za EU državljane; podobno bo tudi na področju gradbenih dovoljenj – sedaj je
največ težav z občinskimi predpisi, ki so nejasni, nedosledni in nepregledni. Z dobro
informacijsko podporo bo hitro jasno, ali je na nekem območju možno graditi, kje
potekajo komunalni vodi, kdo so sosedje (zaradi soglasij); tudi izmenjava informacij med
državnimi organi bo veliko hitrejša oz. bo sploh odpravljena, saj bo možno vse on-line
vpogledati (npr. nekaznovanost, plačane davke ...)
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK – usmerjenost javnih storitev k uporabnikom

(UPRAVNA ENOTA CELJE)
Spoštovani!
Sem Melita Tratnjek, študentka 3. letnika Fakultete za upravo in pod mentorstvom
profesor dr. Zdravka Pečarja izdelujem diplomsko nalogo z naslovom USMERJENOST
JAVNIH STORITEV K UPORABNIKOM – PRIMERJAVA MED UPRAVNO ENOTO
CELJE IN UPRAVNO ENOTO VELENJE. Za potrebe empirične študije kot dela
diplomskega dela sem naredila anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati usmerjenost
javnih storitev k uporabnikom zgoraj omenjenih Upravnih enot. Prosim Vas za iskrene in
kritične odgovore.
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!
1. Spol:
a) moški
b) ženski
2. Starost: ______________
3. Izobrazba:
a) nedokončna osnovna šola
b) osnovna šola
c) poklicna šola
d) srednja šola
e) višja šola
f) visoka šola
g) univerzitetna izobrazba
h) magisterij, doktorat
4. Status:
a) Dijak/-inja
b) Študent/-ka
c) Zaposlen/-a
d) Nezaposlen/-a
e) Upokojenec/-ka
5. Kako pogosto uporabljate storitve Upravne enote Celje?
a) 1 do 5-krat na leto
b) 6 do 10-krat na leto
c) Več kot 10-krat na leto
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6. Katere storitve Upravne enote Celje najpogosteje uporabljate? (možen 1
odgovor)
a) Storitve oddelka za upravne notranje zadeve
b) Storitve oddelka za okolje in prostor
c) Storitve oddelka za občo upravo
d) Storitve oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo
7. Kako dolgo ste čakali pred pisarno oz. upravnim okencem (v času uradnih
ur)?
a) Takoj sem bil(a) na vrsti
b) Do 5 minut
c) Od 6 do 10 minut
d) Od 11 do 15 minut
e) Od 16 do 20 minut
f) Več kot 20 minut
8. Kako bi splošno ocenili delo Upravne enote Celje?
a) Odlično, brez pripomb
b) Dobro, lahko bi bilo boljše
c) Slabo
9. Ocenite 1–5 naslednje sestavine kakovosti Upravne enote Celje:
(1 – najslabše, 5 – najboljše)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urejenost prostorov, opreme in okolja
Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
Ustrezna hitrost reševanja postopkov
Izvajanje storitev v skladu z obljubami
Reševanje zadeve na enem mestu
Pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)
Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo
storitve
8. Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
9. Zaposleni se individualno zavzemajo za stranko
10. Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank
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10. Ali se strinjate z naslednjo trditvijo:

Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Celje izvaja uspešno.
a) Da
b) Ne

127

11. Ali so po Vašem mnenju storitve Upravne enote Celje usmerjene k
uporabnikom?
(Ocenite od 1–5)
a) 1 – zelo slabo
b) 2 – slabo
c) 3 – srednje
d) 4 – dobro
e) 5 – zelo dobro
12. Kateri so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in kateri razlogi po
Vašem mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Ali si Upravna enota Celje s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom? (Ocenite od 1–5)
a) 1 – si ne prizadeva
b) 2 – si slabo prizadeva
c) 3 – si prizadeva
d) 4 – si dobro prizadeva
e) 5 – si zelo dobro prizadeva
14. Katere so po Vašem mnenju glavne slabosti delovanja Upravne enote?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Na katerih področjih delovanja Upravne enote Celje vidite možnosti za
izboljšave?
a) Odnosi do strank
b) Dodatna izobraževanja zaposlenih
c) Zaposlovanje ustreznega kadra
d) Delovni čas UE
e) Informiranje strank
f) Čakalne dobe
g) Drugo:
____________________________________________________________________
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16. Ali ste opazili kakšen napredek oz. kakšne spremembe v delovanju Upravne
enote Celje v zadnjih 5–10 letih?
a) Da (dopišite kakšne)
___________________________________________________________________
b) Ne
17. Ali uporabljate državni portal e-uprava?
a) Da
b) Ne
18. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosim povejte, ali ste
zadovoljni z portalom e-uprava?
a) Da
b) Ne
19. Katere storitve ste že opravili na portalu e-uprava?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

HVALA ZA SODELOVANJE!

Priloga 4: ANKETNI VPRAŠALNIK - usmerjenost javnih storitev k uporabnikom

(UPRAVNA ENOTA VELENJE)
Spoštovani!
Sem Melita Tratnjek, študentka 3. letnika Fakultete za upravo in pod mentorstvom
profesor dr. Zdravka Pečarja izdelujem diplomsko nalogo z naslovom USMERJENOST
JAVNIH STORITEV K UPORABNIKOM – PRIMERJAVA MED UPRAVNO ENOTO
CELJE IN UPRAVNO ENOTO VELENJE. Za potrebe empirične študije kot dela
diplomskega dela sem naredila anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati usmerjenost
javnih storitev k uporabnikom, zgoraj omenjenih Upravnih enot. Prosim Vas za iskrene in
kritične odgovore.
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!
1. Spol:
a) moški
b) ženski
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2. Starost:______________
3. Izobrazba:
a) nedokončna osnovna šola
b) osnovna šola
c) poklicna šola
d) srednja šola
e) višja šola
f) visoka šola
g) univerzitetna izobrazba
h) magisterij, doktorat
4. Status:
a) Dijak/-inja
b) Študent/-ka
c) Zaposlen/-a
d) Nezaposlen/-a
e) Upokojenec/-ka
5. Kako pogosto uporabljate storitve Upravne enote Velenje?
a) 1 do 5-krat na leto
b) 6 do 10-krat na leto
c) Več kot 10-krat na leto
6. Katere storitve Upravne enote Velenje najpogosteje uporabljate ? (možen
samo 1 odgovor)
a) Storitve oddelka za upravne notranje zadeve
b) Storitve oddelka za okolje in prostor
c) Storitve oddelka za občo upravo
d) Storitve oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo
7. Kako dolgo ste čakali pred pisarno oz. upravnim okencem (v času uradnih
ur)?
a) Takoj sem bil(a) na vrsti
b) Do 5 minut
c) Od 6 do 10 minut
d) Od 11 do 15 minut
e) Od 16 do 20 minut
f) Več kot 20 minut
8. Kako bi splošno ocenili delo Upravne enote Velenje?
a) Odlično, brez pripomb
b) Dobro, lahko bi bilo boljše
c) Slabo
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9. Ocenite 1–5 naslednje sestavine kakovosti Upravne enote Velenje:
(1 – najslabše, 5 – najboljše)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urejenost prostorov, opreme in okolja
Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
Ustrezna hitrost reševanja postopkov
Izvajanje storitev v skladu z obljubami
Reševanje zadeve na enem mestu
Pripravljenost pomagati uporabniku (stranki)
Znanje in usposobljenost zaposlenih, ki izvajajo
storitve
8. Zaposleni vzbujajo zaupanje pri strankah
9. Zaposleni se individualno zavzemajo za stranko
10. Zaposleni si prizadevajo zadovoljiti potrebe strank
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10. Ali se strinjate z naslednjo trditvijo:

Načelo usmerjenosti k uporabniku se na Upravni enoti Velenje izvaja uspešno.
a) Da
b) Ne
11. Ali so po Vašem mnenju storitve Upravne enote Velenje usmerjene k
uporabnikom?(Ocenite od 1–5)
a) 1 – zelo slabo
b) 2 – slabo
c) 3 – srednje
d) 4 – dobro
e) 5 – zelo dobro
12. Kateri so osrednji problemi izvajanja javnih storitev in kateri razlogi po
Vašem mnenju zavirajo večjo učinkovitost izvajanja javnih storitev?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Ali si Upravna enota Velenje s svojim delovanjem dovolj prizadeva za
usmerjenost k uporabnikom? (Ocenite od 1–5)
a) 1 – si ne prizadeva
b) 2 – si slabo prizadeva
c) 3 – si prizadeva
d) 4 – si dobro prizadeva
e) 5 – si zelo dobro prizadeva
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14. Katere so po Vašem mnenju glavne slabosti delovanja Upravne enote?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Na katerih področjih delovanja Upravne enote Velenje vidite možnosti za
izboljšave?
a) Odnosi do strank
b) Dodatna izobraževanja zaposlenih
c) Zaposlovanje ustreznega kadra
d) Delovni čas UE
e) Informiranje strank
f) Čakalne dobe
g) Drugo:
__________________________________________________________________
16. Ali ste opazili kakšen napredek oz. kakšne spremembe v delovanju Upravne
enote Velenje v zadnjih 5–10 letih?
a) Da (dopišite kakšne)
____________________________________________________________________
b) Ne
17. Ali uporabljate državni portal e-uprava?
a) Da
b) Ne
18. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosim povejte, ali ste
zadovoljni z portalom e-uprava?
a) Da
b) Ne
19. Katere storitve ste že opravili na portalu e-uprava?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

HVALA ZA SODELOVANJE!
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