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POVZETEK 

 

Magistrska naloga obravnava slovenski javni sektor in njegovo transformacijo glede 

usmerjenosti proti uporabnikom. Skušali smo ugotoviti, koliko, če sploh, se je javni sektor v 

Sloveniji po osamosvojitvi države in vstopu v Evropsko unijo uspel približati državljanom na 

področju bolj prijaznega, kakovostnejšega in učinkovitejšega nudenja storitev državljanom. 

Prav tako nas je zanimalo, ali so se v tem času poleg norm delovanja spremenile tudi 

vrednote, ki vladajo v javnih organizacijah.  

Tako smo najprej predstavili osnovne pojme, kot so javni sektor, organizacijska kultura ter 

njena funkcija v okvirih javnega sektorja, zgodovinski razvoj javnega sektorja v Sloveniji, 

vrednote v slovenskem javnem sektorju ter kakovost in usmerjenost le-tega k uporabnikom. 

Pri tem smo si pomagali s strokovno literaturo s teh področij ter drugimi viri, ki obravnavajo 

omenjeno problematiko. 

V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, ki smo jo opravili 

med desetimi vodilnimi zaposlenimi v organizacijah javnega sektorja, kot so center za 

socialno delo, bolnišnica, zavod za zaposlovanje, socialno-varstvena organizacija, geodetska 

uprava, sodišče, upravna enota, mestna občina, šola in finančni urad. Povzetek ugotovitev 

smo predstavili v zaključku, kjer smo podali tudi nekaj lastnih  razmišljanj o tej problematiki. 

 

Ključne besede: javni sektor, organizacijska kultura, vrednote, zgodovina javnega sektorja v 

Sloveniji, usmerjenost k uporabnikom, kakovost storitev javnega sektorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The thesis discusses the Slovenian public sector and its user orientation. We tried to establish 

how much, if at all, has the Slovenian public sector succeeded in offering kinder, higher-

quality and more efficient services to citizens after the Slovenian independence and European 

Union membership. We also discussed to what extent values and norms have changed in the 

time of the mentioned public service transformation. 

Based on publication and other sources discussing this issue, we introduced basic concepts 

such as the public sector, organizational culture and its function within the public sector, 

historical development of the public sector in Slovenia, values within the Slovenian public 

sector and its quality and orientation towards users. 

The results of our qualitative research among managers in public sector organizations, such as 

social work centres, hospitals, employment services, social care organisations, geodesy 

offices, the court of justice, city administration, municipality offices, school and financial 

administration offices, are represented in the empirical part of this thesis. Finally, we made a 

comparison of the collected data, and made an abstract of all findings, as well as adding our 

reflection about the topic. 

Keywords: public sector, organizational culture, values, history of the public sector in 

Slovenia, user orientation, quality of public sector services 
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1. UVOD 

 

V magistrski nalogi se bomo ukvarjali z vplivom spreminjanja organizacijske kulture v 

javnem sektorju v Sloveniji na odnos zaposlenih do uporabnikov oziroma strank. Slovenski 

javni sektor je bil skozi zgodovino podvržen velikemu številu sprememb v politiki in družbi 

in temu so bile podrejene tudi reforme, ki so skušale izboljšati kakovost storitev javnih 

organizacij. V času od osamosvojitve Slovenije beležimo kar nekaj reform, na katere so po 

eni strani vplivali tudi standardi, ki jih je narekovala Evropa, po drugi strani pa tudi težnja po 

čim večji učinkovitosti in smotrni uporabi finančnih sredstev pri delovanju. Predvsem slednje 

je del tudi tako imenovanega koncepta New Public Management ali novega javnega 

menedžmenta, ki je nastal kot odgovor na potratno delovanje organizacij javnega sektorja v 

različnih državah po svetu. 

Na organizacijo poslovanja organizacij javnega sektorja ima velik vpliv država, ki določa 

pravila delovanja le-teh. V zadnjih letih se le-ta v reformah, uredbah, …, vse bolj posveča tudi 

področjem kakovosti nudenja javnih storitev, učinkovitosti javnih organizacij ter zadovoljstvu 

uporabnikov s storitvami javnega sektorja. Prav tako pa ima velik vpliv na našteta področja 

organizacijska kultura, ki prevladuje v posamezni organizaciji. Slednja določa vrednote, ki jih 

organizacija prenaša na zaposlene, način delovanja organizacije in njenega ukvarjanja z 

morebitnimi težavami, odnos do zaposlenih in med zaposlenimi, odnos do zunanjega okolja 

itd. 

V magistrski nalogi se bomo zato posvetili obema, tako področju organizacijske kulture v 

javnem sektorju kot tudi trudu države, da bi dosegla čim bolj učinkovito, kakovostno in 

državljanom prijazno delovanje javnih organizacij. Cilj pričujoče naloge je namreč poiskati 

odgovore na raziskovalni vprašanji: 

1. Ali pri organizacijah slovenskega javnega sektorja prihaja do transformacije v 

uporabnikom prijazne organizacije? 

2. V kolikšni meri je pri uvajanju novega načina dela poleg sprememb norm delovanja 

prišlo tudi do sprememb v vrednotah?  

Pri tem bomo poskušali pridobiti odgovore tudi na vprašanje, kakšne ovire zaznavajo 

respondenti za še boljše delovanje organizacij, v katerih so zaposleni. 
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V magistrski nalogi se bomo tako posvetili slovenskemu javnemu sektorju, njegovi 

organizacijski kulturi in reformam ter načinu, na katerega se izbrane organizacije javnega 

sektorja soočajo s spremembami v okolju oziroma, kako svoje delovanje, če ga, prilagajajo 

potrebam končnih uporabnikov. 

Pri tem bomo najprej podali teoretično ozadje problema, ki ga raziskujemo, in sicer bomo s 

pomočjo virov iz domače in tuje strokovne literature opredelili pojme, kot so javni sektor, 

novi javni menedžment, zgodovinski razvoj javnega sektorja v Sloveniji in razlogi za reformo 

le-tega, organizacijska kultura, usmerjenost slovenskega javnega sektorja k uporabniku, … 

Prav tako bomo poskušali pojasniti pomen organizacijske kulture za delovanje organizacij 

javnega sektorja v Sloveniji in za njihovo uspešno prilagajanje potrebam zunanjega okolja.  

V empiričnem delu naloge bomo uporabili kvalitativno metodo v obliki poglobljenega 

intervjuja z vodilnimi zaposlenimi v javnem sektorju. Pri tem bomo upoštevali pravilo, da »ne 

uporabljamo do potankosti vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je 

seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v 

ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji« (Mesec, 

1998, str. 80).  

V zaključku bomo podali povzetek ugotovitev, doseženih v pričujoči nalogi, in si dovolili 

nekaj lastnih  razmišljanj o tej problematiki. 
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2. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 

2.1. Javni sektor 

 

»Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne 

agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, 

če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti« (eUprava, 

2018). 

Definicij, ki opredeljujejo javni sektor, je veliko, na splošno pa le-tega sestavljajo vse javne 

organizacije oziroma inštitucije, ki nudijo javne storitve in zadovoljujejo javne potrebe. 

Razdelimo jih lahko v tri skupine, in sicer: 

- javna uprava (vladne in organizacije državne uprave, katerih glavni namen je 

izvrševanje temeljnih funkcij državne oblasti: zakonodajne, izvršne in sodne); le-te 

segajo na področja državne uprave, javnih služb, varstva pravic posameznikov, …; 

- lokalna samouprava (občine, medobčinski inšpektorati in redarske službe, …); 

- javne službe, ki delujejo na področjih, kot so promet, izobraževanje in znanost, 

komunala, energetika, zdravstvo, sociala, … 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti se javni sektor deli na naslednja področja: O (javna 

uprava, obramba in dejavnosti obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo in 

socialna varnost) ter R (kulturne, rekreativne in razvedrilne dejavnosti) (EUR-Lex, 2018). 

Glede na Standardno klasifikacijo sektorjev pa v javni sektor spadajo: sektor država, javne 

nefinančne družbe, centralna banka, javne druge finančne institucije, javni drugi finančni 

posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, javni izvajalci pomožnih 

finančnih dejavnosti, javne zavarovalne družbe in pokojninski skladi (Svetin in Lah, 2012. str. 

3). 

Javni sektor tako sestavljajo poleg javne uprave in lokalnih skupnosti tudi štiri kategorije oseb 

javnega prava. To so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi. 

Prav tako pa v javni sektor spadajo še druge, netipične osebe javnega prava, ki se financirajo 

iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti (posredni proračunski 
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uporabniki – npr. samoupravne narodne skupnosti, svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, ...) (Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18a). 

Javni sektor torej zajema vse organizacije, ki so v lasti države ter skrbijo za zagotavljanje 

javnih dobrin in storitev. Sem spadajo državne institucije na vseh ravneh oblasti, centralna 

banka, državne agencije, podjetja v državni lasti, …, ki skrbijo za zadovoljevanje potreb in 

interesov državljanov. Dejavnost javnega sektorja je opredeljena z vrsto zakonov, ki se 

dotikajo ustavnih svoboščin in pravic državljanov ter njihovih interesov. 

Storitve in dobrine, ki jih zagotavljajo organizacije javnega sektorja, niso neposredno 

določene na podlagi želja državljanov oziroma potrošnikov, temveč jih določijo vladna telesa, 

ki zastopajo interese državljanov. V tem primeru gre za politične odločitve, ki prepovedujejo 

ali zapovedujejo določeno vedenje (Hughes, 2003, str. 73). 

Ferfila in Kovač označita pojem javnega sektorja kot skupno ime za javno upravo, politični 

sistem ter področja izobraževanja, zdravstva in raziskovanja, pri čemer v javno upravo 

spadajo državna uprava, nekatere javne službe in lokalna samouprava oziroma organizacije 

teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki skrbijo za zagotavljanje javnih dobrin, njihovo 

delovanje pa je pravno urejeno in financirano iz javnih sredstev (Ferfila in Kovač, 2000, str. 

151). 

Slika 2.11: Javni sektor 

 

Vir: Ferfila in Kovač, 2000, str. 152  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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Kot smo že ugotovili, je za delovanje javnega sektorja značilno financiranje iz državnega 

proračuna, zato gospodarski razvoj države pri tem igra pomembno vlogo. Velik del javnih 

sredstev gre tako za področja, kot so zdravstvo, socialna varnost in izobraževanje, saj so le-ta 

velikega pomena za nadaljnji razvoj družbe v posamezni državi. 

Glede na Zakon o javnih financah (ZJF) javni sektor v Sloveniji predstavljajo: »neposredni in 

posredni proračunski uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni 

gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo država ali občine 

odločujoč vpliv na upravljanje.« Pri tem se kot neposredni uporabniki obravnavajo državni 

oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava, kot posredni pa javni skladi, 

javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina (ZJF, Uradni list RS, 

št. 11/11, 3. člen). 

Vprašanju razloga za obstoj javnega sektorja so se posvečali različni avtorji. Tako, na primer, 

Kovač pojasnjuje, da tržni mehanizmi ne delujejo pri zadovoljevanju nekaterih potreb družbe 

in zato gospodarstvo ali zasebni sektor za le-te nima interesa oziroma ne more skrbeti. Prav 

tako pa regulira oskrbo z blagom s tem, ko prepoveduje trgovanje z blagom, ki lahko 

povzroča negativne učinke (na primer narkotiki), uporabo posameznih produkcijskih tvorcev 

(na primer otroško delovno silo), regulira uporabo določenih tehnologij (škodljivih za okolje), 

s spodbujanjem raziskav spodbuja tehnološki napredek, z javnimi deli skrbi za nižjo 

brezposelnost, …   (Kovač, 2002, str. 146-149). 

»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. Vlada oblikuje javne ekonomske politike zaradi relativne redkosti dobrin in 

storitev s ciljem usmerjanja alokacije resursov, povečanja stabilnosti v alokativnem in 

distribucijskem procesu ter s splošnim namenom boljšega zavarovanja človekovih 

potreb« (Ferfila, 1994, str. 8). 

Žurga meni (2001, str. 10), da je javni sektor najbolj pomemben takrat, ko za določene 

dobrine ali storitve ni tako visokega povpraševanja, da bi se po tržnih zakonitostih njihova 

proizvodnja izplačala oziroma le-teh trg ni sposoben zagotavljati. Prav tako, podobno kot 

Kovačeva, meni, da je pomembno, da javni sektor skrbi za prepoved proizvodnje dobrin, ki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
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zaradi negativnih učinkov niso v javnem interesu, oziroma uporabe določenih produkcijskih 

faktorjev.  

Lahko rečemo, da javni sektor torej skrbi za doseganje vsaj minimalnega življenjskega 

standarda državljanov s tem, ko jim zagotavlja javne dobrine, kot so na primer osvetljava, 

ceste in druga infrastruktura, skrb za javni red in mir, obramba, zdravstvo, izobrazba, … Prav 

tako je njegova naloga odpravljati brezposelnost oziroma poskrbeti za tiste, ki niso zmožni 

delati, poleg tega ureja področja pokojnin, družinske politike, gospodarstva in ostalih sfer 

življenja državljanov. 

 

2.1.1. Organizacije javnega sektorja v primerjavi s podjetji v zasebnem sektorju 

 
 

V pričujočem magistrskem delu bo veliko govora o učinkovitosti organizacij javnega sektorja 

ter reformah le-tega, ki v veliki meri temeljijo na uvajanju podjetniških praks v delovanje 

javnih organizacij. Zato bomo v tem poglavju primerjali delovanje in lastnosti organizacij 

javnega sektorja ter zasebnih podjetij. Razlike med obema vsekakor obstajajo, saj so slednja 

za začetek bolj tržno naravnana in bolj fleksibilna pri odločanju, reagiranju na spremembe v 

okolju itd. 

Kot smo že ugotovili, javni sektor predstavljajo organizacije, ki z zagotavljanjem javnih 

dobrin, dostopnih vsem, skrbijo za splošno dobro. Podjetja v zasebnem sektorju pa v prvi vrsti 

stremijo k ustvarjanju dobička, torej so njihovi cilji predvsem ekonomske narave, medtem ko 

so cilji javnih organizacij najprej politični in socialni in kot taki ne sledijo vedno ekonomskim 

ciljem. 

Ferfila prav tako razliko med javnim in zasebnim sektorjem pojasnjuje glede na njune cilje, in 

sicer gre po njegovih besedah pri prvem za zastopanje javnega interesa, pri zasebnih podjetjih 

pa za doseganje čim večje učinkovitosti. Značilnost javnih organizacij je tudi bolj 

institucionalizirano delovno okolje, v katerem je delovanje normativno določeno, za razliko 

od zasebnega sektorja, kjer so podjetja pri oblikovanju svojega delovanja bolj svobodna. Prav 

tako je na tem mestu pomembno omeniti mandate v javnem sektorju, ki vplivajo na 

dolgoročno načrtovanje in s tem na učinkovitost in uspešnost organizacij (Ferfila, 2000, str. 

174). 
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Ferfila nadalje po Osbornu in Gaeblerju povzema naslednje razlike med javnim in zasebnim 

sektorjem: 

Tabela 2.11: Razlike med javnim in zasebnim sektorjem 

 JAVNI SEKTOR ZASEBNI SEKTOR 

Motiv delovanja reelekcija Dobiček 

Finančni viri davki Kupnina 

Gonilo delovanja monopol konkurenca 

Poslanstvo javna korist in socialna enakost Dobiček 

Način odločanja zakonsko omejen Prost 

Vir: Ferfila, 2000, str. 174-175  

 

Javne organizacije se od zasebnih razlikujejo tudi po kompleksnosti. Pri njihovem delovanju 

so značilne birokracija, hierarhičnost avtoritete in počasno odločanje. Zasebni sektor 

zaznamujeta konkurenca in želja po doseganju dobička, zato so podjetja bolj kapitalsko 

intenzivna, medtem ko so za javni sektor značilni višji stroški dela, saj so organizacije bolj 

usmerjene k delovni intenzivnosti (Farnham in Horton, 1996, str. 13-15). 

Za razliko od javnega sektorja so za podjetja v zasebnem sektorju značilni trajnost mandatov, 

prav tako pa konkurenca ter dobiček kot cilj delovanja. Svoje dobrine zagotavlja po tržnih 

zakonitostih in zaračunava produkte oziroma storitve (Brejc, 1995, str. 43). 

Omembe vredna je še ena razlika med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji, in sicer 

izobrazbena struktura zaposlenih v enem ali drugem. Ministrstvo za javno upravo v Analizi 

plačnega sistema javnega sektorja iz leta 2015 navaja, da je izobrazbena struktura v sektorju 

država bistveno boljša kot zasebnem sektorju, saj se v tem sektorju izvajajo dejavnosti, ki 

pretežno zahtevajo višjo raven izobrazbe. Tako je bilo leta 2013 v sektorju država 59,75 % 

zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, medtem ko je bilo v zasebnem sektorju s 

to ravnijo izobrazbe zaposlenih le 22,4 %. Prav tako navajajo velike razlike v številu 

zaposlenih z osnovno šolo ali manj. V sektorju država je bilo s to ravnijo izobrazbe 

zaposlenih le 4,5 %, v zasebnem sektorju pa 14,2 % (Ministrstvo za javno upravo, 2015, str. 

17). 

Tabela 2.12: Primerjava med zasebnim in javnim sektorjem 

JAVNI SEKTOR ZASEBNI SEKTOR 
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zakonitost in izpolnjevanje večciljnega 

poslanstva (enak dostop, pravičnost, 

varnost) 

dobiček, tržni delež 

alokacija in redistribucija sredstev proračuna zaračunavanje produktov 

racionaliziranje prodaja 

spoštovanje zakonov in pravil, normativni 

okviri delovanja 
strateški menedžment 

ranljivost delovanja zaradi vpliva politike, ni 

uveljavljanja dolgoročnih ciljev zaradi 

menjave političnih sil 

interes delničarjev 

zelo kompleksno okolje spremenljiva kompleksnost okolja 

zunanji finančni in politični pritiski notranji tržni pritiski 

nedefinirani cilji in uspešnost uspešnost, določena z dobičkonosnostjo 

ni merjenja uspešnosti 
merjenje uspešnosti s posledičnimi 

stimulacijami 

javna kolektivna odgovornost individualna odgovornost 

težko določljive ciljne skupine 
določanje ciljne skupine s prodajo oziroma 

nakupom 

centralizirana kadrovska politika upravljanje človeških virov 

težavnost investicij zaradi omejenega 

kapitala in nepredvidljivega obsega bodočih 

javnih potreb 

redno investiranje v skladu s strategijo 

ljudje delajo pretežno zaradi nekega cilja, ne 

samo za preživetje 
motiv zaposlenih je pretežno samo zaslužek 

nagrajevanje po izenačevanju nagrajevanje po rezultatih 

oteženo odpuščanje odpuščanje ob neuspešnosti 

napredovanje po sistemu kariere napredovanje glede na uspešnost 

Vir: Ferfila in Kovač, 2000, str. 175  

 

Ko je govora o gospodarski rasti določene države, je velikokrat možno slišati trditev, da bi 

vlade, ki želijo ohraniti konkurenčnost, dinamičnost in inovativnost države, morale dati več 

poudarka na »trg« in manj na »državo«. Vendar pa je na žalost velikokrat tako, da vlade s 

svojo politiko le stežka pospešujejo gospodarsko dinamiko oziroma jo s svojimi birokratskimi 

institucijami celo zavirajo, medtem ko hitro rastoči in k tveganju nagnjen zasebni sektor 

spodbuja inovacije in bolj kot vladne organizacije skrbi za rast gospodarstva (Mazzucato, 

2015, str. 2). 
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Ne glede na vse naštete razlike med obema sektorjema se oba vendarle tudi prepletata med 

seboj, saj javni sektor s pomočjo zakonodaje vpliva na delovanje zasebnega sektorja, slednji 

pa je največji odjemalec v javnem sektorju (Hughes, 2003, str. 72). 

Brejc (1995, str. 43) pojasnjuje podobnosti med obema sektorjema s tem, da morata oba 

slediti zakonodaji, da na zasebni sektor prav tako lahko vpliva politika in, da tudi javni sektor 

lahko ustvarja dobiček. Tudi Kouwenhoven (1993, str. 120) opaža vse večjo povezanost med 

javnim in zasebnim sektorjem. V povezavi s tem omenja t. i. javno-zasebno partnerstvo, in 

sicer od najbolj formalne oblike povezanosti do sodelovanja zaradi doseganja skupnih ciljev.   

 

2.2. Novi javni menedžment 

 

V drugi polovici 20. stoletja se je vse več držav začelo zavedati, da je potrebno preoblikovati 

delovanje organizacij javnega sektorja, saj naj bi le-te delovale precej potratno in 

neučinkovito. Prav tako je bilo prisotno nezadovoljstvo med državljani oziroma uporabniki 

javnih storitev. Vzrok za to gre iskati predvsem v nefleksibilnosti delovanja, na katero je v 

veliki meri vplivala birokracija, hitrost oziroma počasnost reševanja zadev, kakovost storitev 

in ostale težave, ki so povzročale slabo usmerjenost k uporabnikom. 

Z namenom poiskati rešitve za učinkovitejše delovanje javnega sektorja je nastala ideja o tako 

imenovanem »New Public Management« (novem javnem menedžmentu, NJM). Ta izraz je 

prvi uporabil Christopher Hood, in sicer leta 1991 v svojem delu A Public Management for all 

Seasons?. S tem terminom je skušal označiti mednarodne trende, ki so se v tistem času 

pojavljali v javni upravi. Gre za vrsto podobnih si doktrin v 70. letih 20. stoletja, s pomočjo 

katerih so številne države članice OECD skušale reformirati svoje birokratske modele (Hood, 

1991, str. 3-4). Ideje novega javnega menedžmenta sta v letih 1979 in 1980 prvi preizkusili 

vladi Združenega kraljestva, ko je bila predsednica vlade Margaret Thatcher, in Združenih 

držav Amerike z Ronaldom Reaganom kot predsednikom. V sredini 80. let sta jima sledili še 

Avstralija in Nova Zelandija. Ne glede na to, da so reforme na začetku potekale v angleško 

govorečih deželah, so se te kasneje uveljavile tudi drugod po svetu (Christensen in Lægreid, 

2016, str. 1). 

Hood (1995, str. 95-79) v povezavi z NJM omenja sedem dimenzij sprememb oziroma 

elementov:  

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom+Christensen%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Per+L%C3%A6greid%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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- premik k razčlenitvi enot v javnem sektorju (decentralizaciji), 

- premik k večji konkurenčnosti med organizacijami javnega sektorja ter med le-temi in 

organizacijami v zasebnem sektorju, 

- premik k večji uporabi korporativnih metod upravljanja,  

- večji poudarek na disciplini in varčnosti pri uporabi sredstev oziroma iskanju 

alternativ, cenejše zagotavljanje javnih storitev, 

- premik k bolj eksplicitnim in merljivim standardom ugotavljanja uspešnosti, 

- premik k boljši izhodni kontroli, 

- premik k bolj profesionalnemu menedžmentu v javnem sektorju. 

NJM je reforma javnega sektorja po vzoru zasebnega.  

»Konec 80. let se je začel pojavljati v razvitem svetu pod različnimi imeni, kot so 

»managerializem«, »novi javni menedžment«, »tržno usmerjena javna uprava«, 

»postbirokratska paradigma« in »podjetniško vladanje«. Kljub različnemu 

pojmovanju pa govorimo o istem konceptu. Uvajanje načel NJM-ja se navezuje na 

novo sodobno organizacijo delovnih procesov, na opredelitev in razmejitev 

odgovornosti ter pristojnosti, predvsem na opredelitev odgovornosti za rezultate, na 

povečevanje avtonomije organizacije in posameznikov ter ploščenje organizacijske 

strukture.« (Haček, 2012, str. 31) 

Pri povzemanju upravljavskih in organizacijskih oblik iz zasebnega sektorja se organizacije 

javnega sektorja lahko soočijo z dvema izzivoma, ki izhajata iz tradicionalnih značilnosti 

javnih organizacij. Prvi je ta, da so javne organizacije nekako izolirane od zasebnih v smislu 

ravnanja s kadri, organizacijske strukture in metod poslovanja; drugi izziv pa je povezan z 

natančno določenimi pravili delovanja v javnih organizacijah, zaradi katerih so le-te manj 

fleksibilne pri poslovanju s finančnimi sredstvi, vodenju zaposlenih, sklepanju pogodb, … 

Glavna ideja NJM je, da bi morale organizacije javnega in zasebnega sektorja delovati enako 

in bi tako morali vodilni zaposleni v javnih organizacijah pri svojem vsakodnevnem delu 

imeti dovolj svobodnega preudarka in manevrskega prostora, da bi lahko učinkovito 

uporabljali dodeljena sredstva (Christensen in Lægreid, 2016, str. 2-3). 

Pollitt in Bouckaert (2004, str. 13) menita, da je termin NJM večplasten, saj lahko predstavlja 

delovanje zaposlenih, strukturo in procese v javni upravi ter proučevanje struktur. Povezujeta 

ga z ideologijo in pravita, da ta ni nekaj novega, saj samo povzema elemente iz zasebnega 

sektorja.   

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom+Christensen%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Per+L%C3%A6greid%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


Krajišnik, Tanja. 2015. »Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos zaposlenih do uporabnikov.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje, Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

11 
 

Žurga (2001, str. 49-50) pojasni NJM z naslednjimi karakteristikami oziroma sestavinami: 

- usmerjenost k rezultatom (organizacije se osredotočajo na opredelitev svojih izdelkov 

ali storitev); 

- usmerjenost k strankam (v smislu odnosa do le-teh, kakovosti storitve ter časa); 

- prenova delovnih procesov s ciljem boljšega doseganja zastavljenih ciljev; 

- reorganizacija delovnega procesa oziroma uvedba novih metod dela v smislu večje 

učinkovitosti, poenostavitve procesov in preoblikovanja delovnih mest ter s ciljem 

doseči nižje stroške in bolj zadovoljne uporabnike; 

- povečanje učinkovitosti in uspešnosti; 

- višja avtonomija subjektov, ki prispevajo k povečani vrednosti, s ciljem vzpodbuditi 

kreativno razmišljanje in motiviranost zaposlenih; 

- prenos nekaterih nalog na zunanje sodelavce; 

- vzpostavitev vzajemnosti. 

Osborne in Gaebler sta v svojem delu Reinventing Government (1992) morda najbolj 

sistematično opredelila koncept NJM, pri čemer sta se nanašala na primere v ZDA. Podala sta 

10 načel za izboljšanje delovanja javnega sektorja: 

- usmerjanje namesto izvajanja, 

- usmerjenost k uporabnikom, 

- poslanstvo in strateški menedžment, 

- naravnanost k rezultatom oziroma uspešnost in učinkovitost dela, 

- ekonomičnost, 

- avtonomnost in delegiranje, 

- decentralizacija, 

- konkurenčnost, 

- preventivno in proaktivno delovanje, 

- tržišče in tržnost (Ferfila et al., 2002, str. 206). 
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Slika 2.2: Novi javni menedžment

 

Vir: Ferfila et al. 2002, str. 128 

 

Kovačeva (2007, str. 131) zgoraj našteta načela pojasni kot uvajanje podjetniških načel na 

naslednji način: 

- ločitev politične (strateške) in strokovne (operativne) funkcije; 

- naravnanost k rezultatom, uspešnosti in učinkovitosti ter kvaliteti storitev, merjenje 

učinkov in vzpostavljanje odgovornosti; 

- usmerjenost k uporabnikom javnih storitev; 

- decentralizacija in vzpostavljanje odgovornosti; 

- fleksibilnost preko deregulacije in strateškega menedžmenta; 

- uvajanje konkurenčnosti in privatizacija; 

- izboljšanje upravljanja človeških virov; 

- izboljšanje komunikacije s pomočjo deregulacije in uvajanja informacijske tehnologije 

ter smotrna izraba finančnih sredstev.   

Definicijam, ki skušajo pojasniti teorijo NJM, je skupna trditev, da s podjetniškimi metodami 

lahko dosežemo učinkovito in demokratično javno upravo. Corby in White (1999, str. 11) pa 

pri tem poudarita tri poglavitne elemente: 

- neotaylorizem ali »managerialism« z vpeljevanjem racionalnih metod dela v javni 

sektor, 

- vpeljevanje poslovno usmerjenih podjetniških praks in tehnik v javni sektor, 

- transformacija birokratske, paternalistične in demokratično pasivne vlade v 

učinkovito, odzivno in uporabniško oblast.   

Pečar (2003, str. 18-24) razlaga koncept NJM skozi tri kategorije: 
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- tekmovalnost:  

ločitev strateške in izvajalske funkcije, razpis javnih natečajev, tržni testi, 

pogodbe, financiranje na podlagi števila uporabnikov, prosta izbira, nadzor; 

- razdruževanje: 

korporatizacija, več lokalnih in izvršnih agencij, drobljenje privatiziranih 

industrij, standardi uspešnosti, merjenje učinkovitosti, deprofesionalizacija; 

- spodbujanje storilnosti: 

privatizacija lastništva, spremembe zakonodaje, vključevanje trga kapitala, 

razvoj tehnologij, vrednotenje in podjetniško upravljanje lastnine, 

fleksibilnejše nagrajevanje, variabilni delež plače. 

Tudi v Sloveniji se je pokazala potreba po reformi javnega sektorja in tako so med leti 1991 in 

1993 med skoraj 500 zaposlenimi v državnih organih izvedli raziskavo o možnostih za 

uveljavitev določenih konceptov NJM, kot so decentralizacija, usmerjenost k rezultatom, 

delegiranje pooblastil in jasen sistem vrednotenja dela. Po opravljeni raziskavi je Brejc izdelal 

nov organizacijski model z naslednjimi temeljnimi značilnostmi: 

- odprtost sistemov, 

- decentralizacija organizacije kljub linijskim strukturam in centralizaciji vitalnih 

funkcij, 

- dinamično planiranje, usmerjeno v rezultate, 

- spodbujanje samostojnega mišljenja in inovativnosti, 

- pravičnost pri vrednotenju dela in spoštovanje zaposlenih, 

- poudarjanje kakovosti in stalno usposabljanje kadra, 

- poudarjanje klasičnih vrednot, predvsem lojalnosti, 

- implementacija informacijske tehnologije (Ferfila, 2007, str. 156). 

Christensen in Lægreid (2016, str. 12-13) menita, da je koncept NJM še vedno živ in da bo 

tudi v prihodnosti ohranil močan vpliv. Izkazal se je za uspešnega in se kot tak uveljavil v 

mnogih državah sveta. Napovedujeta, da se bodo ukrepi NJM še vedno širili med državami, ki 

so že sprejele le-tega in od teh na tiste države, ki so se do sedaj v smislu sprejetja idej NJM 

izkazale za bolj zadržane. Prav tako pa sta mnenja, da se pojavljajo nove generacije reform, ki 

bodo ali zamenjale ali preoblikovale koncept NJM. Le-te naj bi bile vsaj delno tudi rezultat 

izgubljanja politične kontrole, posledice različnih terorističnih dejanj, naravnih katastrof, 

pandemij, finančne krize, … pa se kažejo ravno v težnjah po še večji centralizirani kontroli ter 

večji usklajenosti sektorjev, politik in programov.  

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom+Christensen%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Per+L%C3%A6greid%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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2.3. Zgodovinski pregled oblikovanja slovenskega javnega sektorja  

 
 

Na oblikovanje javnega sektorja je vselej vplival duh časa, v katerem je le-ta deloval oziroma 

obstajal. Tako smo bili v Sloveniji priča vrsti sprememb, saj je bilo naše ozemlje skozi 

zgodovino zaznamovano z različnimi političnimi ureditvami, ki so narekovale delovanje javne 

uprave in z njo celotnega javnega sektorja. 

Obdobja, ki so najbolj zaznamovala razvoj slovenske družbe in s tem delovanje organizacij 

javnega sektorja, so bila naslednja: 

6. stoletje: naselitev Južnih Slovanov v tem delu Evrope in kasnejša ustanovitev 

Karantanije. 

8. – 19. stoletje: naše tedanje ozemlje je zajelo krščanstvo. Tako je od prve polovice 9. 

stoletja pa vse do leta 1806 spadalo pod Sveto rimsko cesarstvo, ki so mu vladali  

Habzburžani in kjer je vladala fevdalna hierarhija. (Jelovac, 2010, str. 79-85). 

Začetek 19. stoletja: takratno slovensko ozemlje je bilo del Ilirskih provinc (1809-1813), ki 

so bile ustanovljene po modelu novo oblikovane francoske civilne družbe po francoski 

revoluciji (1789). V tem času je bila na našem ozemlju fevdalna ureditev popolnoma 

odpravljena. Centralizirano vodene province so bile razdeljene na še manjše občine, ki so že 

predstavljale zametke današnje lokalne oblasti. V tem času je na celotnem ozemlju Ilirskih 

provinc francoska uprava uvedla civilno pravo (Code civil oziroma Code Napoleon) (Jelovac, 

2010, str. 79-85). 

1915: po dunajskem kongresu je slovensko ozemlje spet padlo pod avstrijsko oblast, kjer so 

bili bivši deželni zbori preoblikovani v deželne parlamente, deželna vlada pa je bila še vedno 

močno odvisna od centralne vlade na Dunaju, kar je vplivalo na položaj, vlogo in način 

upravljanja države. Glavne lastnosti takratnih javnih uslužbencev so bile: pokornost, lojalnost 

in podrejanje cesarju kot najvišji avtoriteti. Te vrednote so se močno zasidrale v kulturo 

državne uprave in s tem tudi v kulturo slovenskih prebivalcev (Jelovac, 2010, str. 79-85). 

Konec 1. svetovne vojne: ustanovitev kraljevine SHS, ki se je po enajstih letih 

preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Center oblasti se je preselil z Dunaja v Beograd in 

tako so delovna navodila izhajala iz drugačnega sistema vrednot in tradicije, kot so ga bili 
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Slovenci vajeni. Birokratskim vrednotam, kot so poslušnost, lojalnost in podrejanje, sta se po 

novem pridružila tudi brezskrbnost in sproščen način delovanja, značilna za ozemlja na 

Balkanu, kar je vodilo do slabšega odnosa ljudi do državne uprave in njenih uslužbencev 

(Jelovac, 2010, str. 79-85). Ferfila za to obdobje poudarja vlogo kameralizma, gibanja, ki je 

bilo v Srednji Evropi razširjeno na Bavarskem in v habsburških deželah, kot doktrina pa je 

povezoval finančne, administrativne in ekonomske vede z namenom, da bi se z racionalnim 

vladanjem in vedenjem povečala javna blaginja (Kramberger, 2007, str. 19). Razvoj 

slovenskega javnega sektorja naj bi bil tako omenjenemu gibanju podvržen predvsem po letu 

1918, ko je slovensko ozemlje postalo del SHS in s tem padlo pod vpliv Beograda in s tem 

teorijo javnih služb, po kateri je vsa državna oblast – od sodne in upravne do komercialne – 

javna služba (Ferfila et al., 2002, str. 167). 

Konec 2. svetovne vojne: socialistična revolucija je prinesla radikalne spremembe tako v 

javni upravi kot tudi na drugih področjih. Novorojena jugoslovanska federacija je bila 

sestavljena iz šestih republik in dveh avtonomnih pokrajin. Vsaka republika je imela svoj 

parlament in vlado, katerih zakoni so bili usklajeni s centralno vlado. Državni uslužbenci so 

bili še vedno manj cenjeni med ljudmi, saj so morali biti (še posebej tisti na višjih položajih) 

člani vladajoče stranke, kar je pomenilo, da so odgovarjali stranki in ne državljanom, ki naj bi 

jim služili. V slovenski kolektivni zavesti je tako še vedno možno zaslediti mišljenje 

(predvsem med starejšim prebivalstvom), da so zaposleni v državni upravi tam zaradi uprave 

same in ne zaradi državljanov (Jelovac, 2010, str. 79-85). Podlago socializmu je predstavljal 

tako imenovani dialektični materializem, ki je v tem obdobju vplival na razvoj javne uprave. 

Prav tako je v sredini petdesetih let, ko je bil v Ljubljani ustanovljen Inštitut za javno upravo, 

imela močan vpliv upravno-organizacijska teorija, poleg nje pa še departmentalizem, nauki 

Webrove birokratske organizacije ter splošna teorija sistemov (Ferfila et al., 2002, str. 167). 

Oblika današnjega javnega sektorja v Sloveniji ter sistem vrednot, na podlagi katerega le-ta 

deluje je posledica vplivov različnih kultur, ene monoteistične religije in dveh ideologij. 

Dolgo obdobje je bil večji del Slovenije pod vplivom srednjeevropske (Avstro-Ogrska) ter 

primorski del romanske kulture (Italija). V začetku 19. stoletja sta močno vlogo odigrala 

panslovansko gibanje in Kraljevina SHS z liberalizmom kot dominantno ideologijo, po 2. 

svetovni vojni pa komunistična oblast s tako imenovanim samoupravnim socializmom 

(Jelovac, 2010, str. 85/86). 



Krajišnik, Tanja. 2015. »Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos zaposlenih do uporabnikov.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje, Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

16 
 

Konec 20. stoletja: po razglasitvi neodvisnosti in vstopu Slovenije v Evropsko unijo je 

novoustanovljena država Republika Slovenija ohranila staro javno upravo, uradniki pa so 

morali delovati po načelih nove demokratične države in kapitalistične ekonomije. Navzven je 

državi uspelo vsaj formalno vzpostaviti upravo po vzoru EU, vendar pa je bila javna uprava 

navznoter prešibka, da bi lahko prekinila s tako imenovanimi silami kontinuitete (Jelovac, 

2010, str. 86-88). Šturm za to obdobje poudarja, da je nova slovenska ustava zagotovila 

demokratičen, večstrankarski politični sistem, svobodno tržno ekonomijo, lokalno 

samoupravo, druge pravice in svoboščine državljanov itd. (Šturm, 2002). Na takšnem temelju 

se je gradila nova slovenska javna uprava, ki jo je bilo potrebno organizacijsko izpopolniti in 

okrepiti z osebjem, primerno pravno urediti ter usmeriti za reševanje javnih problemov in 

nudenje storitev državljanom. To pomeni, da je bilo potrebno sprejeti nove zakone s področja 

javnega upravljanja, od vlade do gospodarskih in drugih služb splošnega interesa. V tem času 

so se vzpostavile do takrat neobstoječe upravne funkcije in službe, prav tako pa se je izvajala 

dokaj globoka reforma lokalne samouprave (Koprić, 2011, str. 9-10). 

1996-2003: to obdobje je zaznamovala tako imenovana evropeizacija slovenske uprave. 

Oblikovati je bilo potrebno nov pravni okvir za delovanje javne uprave, ki bo usklajen s 

standardi evropske administracije.  Tako je bilo sprejetih šest temeljnih pravnih aktov, in 

sicer: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o državni 

upravi, Zakon o inšpekcijskem nadzoru,  Zakon o javnih agencijah ter Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja. Vlada Republike Slovenije je oblikovala podlage za nadaljnji 

razvoj lokalne samouprave, prav tako pa je začela vpeljevati izboljšave na področju kvalitete 

delovanja organizacije javnega sektorja in njihovih storitev, da bi dosegla večje zadovoljstvo 

uporabnikov in boljšo usposobljenost zaposlenih (e-uprava,  odprava administrativnih ovir, 

usposabljanje javnih uslužbencev, …) (Kovač, 2006, str. 60). 

2003: Vlada RS je sprejela Strategijo nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 

za obdobje 2003–2005 s ciljem, da bi oblikovala bolj učinkovito, do državljanov prijazno in 

odgovorno javno upravo. V dokumentu so opredeljeni cilji in prioritete za razvoj javnega 

sektorja na področjih, kot so upravljanje s človeškimi viri, preoblikovanje nalog ter 

organizacije delovanja, delovanje e-uprave, kakovost upravljanja, odprtost uprave in javnih 

financ, … Posebni ukrepi v strategiji so namenjeni odpravljanju pasti dotedanjih reform, kot 

so preveč legaliziran pristop k reformi, prevelika centralizacija ali na drugi strani prevelika 

decentralizacija brez usklajevanja med ministrstvi, pomanjkanje politične podpore na najvišji 

ravni, preveč abstraktnih ciljev brez podpornih ukrepov itd. (Kovač, 2006, str. 61). Pod 
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vplivom Novega javnega menedžmenta, se je tako najbolj osredotočila na potrebe 

uporabnikov storitev javne uprave, vrednote, ki jih morajo spoštovati vsi javni uslužbenci, 

učinkovito vodenje, razvojno partnerstvo, novo zaposlovanje na podlagi trajnega 

usposabljanja, družbeno odgovornost in usmerjenost k rezultatom. S tem bi tudi v praksi 

slovenski javni sektor deloval kot pravno neodvisno, politično nevtralno, nepristransko, 

odgovorno, odprto in etično telo (Jelovac, 2010, str. 86-88).  

2004-2007: s ciljem izboljšati kakovost javnega sektorja Vlada RS ustanovi Ministrstvo za 

javno upravo, ki skrbi za implementacijo zahtev in standardov kakovosti delovanja 

slovenske javne uprave tako v zakonodaji kot tudi v vseh strateških dokumentih, ki jih vlada 

pripravlja oziroma sodeluje pri njihovi pripravi (Jelovac, 2010, str. 86-88). V tem obdobju, ki 

sledi vstopu Slovenije v Evropsko unijo, so značilna prizadevanja za dvig učinkovitosti 

delovanja javne uprave v smeri približevanja k potrebam in željam državljanov (Koprić, 2011, 

str. 11). 

2008-2013: Globalna gospodarska kriza ni zaobšla niti slovenskega javnega sektorja, saj je 

vodila k zmanjšanju sredstev in zaposlenih v javnih organizacijah. V obdobju po letu 2008 se 

je večina ukrepov v javnem sektorju nanašala na krčenje stroškov le-tega, kar je povzročilo 

tudi veliko polemik glede smotrnosti takih ukrepov. Mencinger je v povezavi s tem podal 

mnenje, da javni dolgovi niso vzrok, temveč posledica finančne krize. S povečanjem le-teh so 

države preprečevale gospodarsko katastrofo. S hitrim zmanjševanjem javnih odhodkov in 

krčenjem javnega sektorja pa naj bi se po njegovem kriza le še poglobila (Mencinger, 2012, 

str. 315). Ukrepi na področju zniževanja stroškov delovanja javnega sektorja so se nanašali 

predvsem na naslednja področja: stroški plač v javnem sektorju, organizacijsko in kadrovsko 

področje, nižanje stroškov materialno-tehničnih pogojev za delovanje javnega sektorja, … 

(Vlada RS, 2015a). Poleg tega pa so se nadaljevali ukrepi v povezavi z e-upravo, ki bi poleg 

približevanja uporabnikom omogočila tudi znižanje stroškov ter večjo transparentnost in 

učinkovitost javnega sektorja (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2011, str. 47). Vlada RS se 

je lotila tudi racionalizacije storitev javnega sektorja, in sicer z opredelitvijo standardov 

storitev in normativov, pri čemer so upoštevali zagotavljanje kakovosti (Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, 2010, str. 10). V letu 2012 je bilo ukinjeno Ministrstvo za 

javno upravo, ki se je preoblikovalo v Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU) in 

prevzelo področje lokalne samouprave (Mikelj, 2014, str. 26), v letu 2013 pa je javna uprava 

spadala pod Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.  
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2014 do danes: varčevalni ukrepi v javnem sektorju so se še vedno nadaljevali. Tako sta bila 

v letu 2014 sprejeta Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge 

stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15, 2014). V istem letu je zopet začelo 

delovati Ministrstvo za javno upravo. Leta 2015 pa se je gospodarska kriza v Sloveniji uradno 

končala in na podlagi tega so s 1. januarjem 2016 prenehale veljati določbe glede omejitev 

zaposlovanja, sklepanja pogodb in drugih omejitev v javnem sektorju (Stražišar et al., 2015, 

str. 58). V istem letu je Vlada RS sprejela tudi ukrepe za zniževanje stroškov delovanja občin 

(Vlada RS, 2016, str. 27), MJU pa je izdalo Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020, s 

katero bi doseglo učinkovitejše in uspešnejše delovanje javnega sektorja. 

 

Kot je razvidno iz pričujočega zgodovinskega pregleda, je bil slovenski javni sektor podvržen 

velikemu številu sprememb političnega sistema, kar je zagotovo vplivalo na organizacijo 

delovanja javnih ustanov. Predvsem obdobje socializma je imelo velik vpliv na še vedno 

prisoten odnos državljanov do javnih organizacij in njihovega načina nudenja storitev. Kljub 

velikemu številu pozitivnih sprememb na področju nudenja javnih storitev uporabnikom, je 

skoraj vsak dan možno slišati pripombe v povezavi s počasnostjo sistema, nefleksibilnostjo, 

neprijaznostjo, …  

 

»Pri razvoju slovenske javne uprave moramo tudi v prihodnje računati z določenimi 

omejitvami, ki obstajajo v vseh majhnih državah, vključno s sosednjo Hrvaško. Igrati 

vlogo v evropski skupnosti držav in narodov ob omejenem številu profesionalnega, 

primerno in dobro izobraženega osebja, zagotoviti delovanje mehanizmov omejevanja in 

kontrole v razmerah večje personalizacije in močnejših neformalnih stikov glede na 

izobraževalni, profesionalni in socialni background ljudi, ki delajo v javnem sektorju, vse 

to so težave, ki jih ni lahko reševati.« (Koprić, 2011, str. 16) 

 

2.4. Reforma slovenskega javnega sektorja 

 

Kot je razvidno iz poglavja o razvoju slovenskega javnega sektorja, se je reforma sistema 

oziroma modela, ki smo ga podedovali še iz prejšnje skupne države, izkazala za pomemben 

korak k modernizaciji, večji učinkovitosti ter usmerjenosti k uporabnikom. V nadaljevanju se 



Krajišnik, Tanja. 2015. »Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos zaposlenih do uporabnikov.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje, Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

19 
 

bomo posvetili razmišljanjem nekaterih avtorjev o tem, kaj reforma javnega sektorja sploh 

pomeni. 

V poglavju o razvoju slovenskega javnega sektorja skozi zgodovino smo lahko ugotovili, da 

je bil tudi ta v nekem delu podvržen Webrovemu modelu birokratske organizacije. Zato je 

pomembno, preden se posvetimo reformam javnega sektorja, pojasniti značilnosti birokratske 

organizacije, kot jo je videl Weber. 

Sama beseda birokracija ni vedno imela negativnega prizvoka, saj je prvotno predstavljala 

racionalno in učinkovito organizacijsko metodo. Birokratski model organiziranosti je kljub 

svoji okornosti deloval dolgo časa, saj je ljudem zagotavljal delovna mesta, stabilnost, 

pravičnost in enakost ter s tem dobrine, ki so jih ljudje potrebovali (Žurga, 2001, str. 25). 

Weber je poudarjal učinkovitost kot cilj vsake organizacije in zato naj bi se le-ta organizirala 

na najboljši možen način in zaposlovala ljudi, ki so za določene naloge najbolj usposobljeni. 

Menil je, da je potrebno vnaprej opredeliti pravila, funkcije in pristojnosti posameznih 

delovnih mest, ne glede na to, kdo jih zaseda. 

Uspešna birokratska organizacija mora po Webrovih besedah upoštevati naslednje: 

1. delitev dela (organizacija mora opredeliti organizacijske enote in naloge zaposlenih); 

2. hierarhija avtoritete (opredelitev razmerja nadrejenosti ali podrejenosti); 

3. formalizacija organizacije (organizacija naj bi določila pravila, ki bodo zagotavljala 

učinkovitost ne glede na to, kdo zaseda določeno delovno mesto); 

4. dokumentiranje organizacije (potrebno je  zapisati vsa pravila, ki so pomembna za 

delovanje organizacije); 

5. izbor ter napredovanje delavcev glede na njihovo sposobnost (objektivnost pri 

napredovanju po hierarhični lestvici in preprečevanje samovolje vodilnih delavcev); 

6. ločevanje zasebnega življenja od dela v organizaciji (Bavec, 2004, str. 15-16). 

Weber razume birokracijo kot idealen način upravljanja organizacije, saj naj bi ta 

predstavljala zaposlene, ki s svojo strokovnostjo in sposobnostmi odločajo racionalno ter 

nepristransko in učinkovito opravljajo svoje delo. Birokratske organizacije zagotavljajo 

zanesljivost pri odločanju, meritornost pri selekciji kadra in napredovanju ter transparentnost 

pri sprejemanju pravil (Biličić, 2005, str. 17). 

Javne uprave večine držav so skozi 20. stoletje delovale na podlagi omenjenega modela 

Webrove teorije birokracije kot najboljšega, ko gre za način dela, organiziranost. Predstavljal 
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je racionalno in učinkovito organizacijo, kot zelo koristen pa se je izkazal tudi v obdobjih 

velikih kriz oziroma vojn. Vendar pa so vse hitrejši svetovni napredek, razvoj tehnologije, 

spremembe v družbi, prehodi iz postsocialističnih v kapitalistične ureditve in globalizacija 

zahtevali spremembe tako pri upravljanju organizacij zasebnega kot tudi javnega sektorja. 

Vlade so se pri oblikovanju novega upravljanja javnega sektorja začele zgledovati po 

managerskih modelih upravljanja v zasebnem sektorju. Prav tako so se povečale zahteve 

uporabnikov po kvalitetnih javnih storitvah. Tudi Hughes meni, da se glavni razlog za 

menjavo tradicionalnega modela administracije z novim javnim menedžmentom skriva v 

dejstvu, da prvi ni več deloval (Hughes, 2003, str. 50). 

»Zaradi hitro spreminjajočega se okolja postajajo naloge javnega sektorja vse bolj 

kompleksne, zahteve uporabnikov pa vse večje. Toge tradicionalne birokratske strukture v 

današnji družbi ne morejo več delovati uspešno, zato bi se morale organizacije javnega 

sektorja iz birokratskih institucij spremeniti v podjetniške.« (Rus 2001, str. 32)  

Tudi Politt in Bouckaert (2017, str. 25) menita, da so reforme v upravljanju organizacij 

javnega sektorja posledica spreminjajočih se političnih sistemov, socialnih in gospodarskih 

pritiskov, volje politike, različnih kriznih dogodkov ter samega upravnega sistema. 

 Pri iskanju učinkovitejšega načina upravljanja organizacij javnega sektorja je pomembno 

uspešno strateško načrtovanje, saj le-to zagotavlja uspešnejše doseganje ciljev oziroma 

poslanstva organizacije, boljše odločanje, večjo učinkovitost, odzivnost ter boljše 

zagotavljanje storitev uporabnikom (Bryson, 2017, str. 14-15). 

Prav tako morajo organizacije pri oblikovanju reform upoštevati lokalno kulturno tradicijo in 

zgodovino ter po drugi strani prilagajati svoje delovanje novim značilnostim oziroma 

spremembam v okolju. Tovrstna prizadevanja lahko vključujejo različna usposabljanja 

zaposlenih ter spremembo odnosov med le-temi (Lægreid, 2017, str. 15). 

Brejc reformo javne uprave in s tem javnega sektorja definira kot »trud, usmerjen k dobremu 

vladanju« oziroma »zavestno spodbujanje in vodenje reorganizacije ali preureditev vladnega 

aparata, ki vključuje reorganizacijo organizacijskih enot, opredelitev poslanstva in funkcije 

teh enot, postopke in metode izboljšav, izobraževanje zaposlenih, izboljšanje koordinacije na 

vseh ravneh itd.« (Brejc, 1997, str. 22)  

Za uspešno reformo na tem področju je potrebno slediti določenim ciljem: 

- zmanjšanje vpliva države, 
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- uvajanje upravljavskih prvin iz zasebnega v javni sektor, 

- povečanje učinkovitosti v organizacijah na vseh ravneh javnega sektorja, 

- omejevanje povečanja javne uprave, 

- nižanje stroškov delovanja, 

- povečanje transparentnosti delovanja, 

- dekoncentracija javne uprave (Wright, 1997, 7-13). 

 

Skozi dosedanja poglavja smo že navedli nekaj informacij glede tega, zakaj se je bilo 

potrebno lotiti reorganizacije delovanja javnega sektorja. Kovačeva navaja naslednje razloge 

za tovrstno reformo: 

- prehod iz socialistične v (post)kapitalistično družbo, 

- povezovanje v evropske in mednarodne integracije, 

- globalizacija poslovanja, 

- privatizacija ter deregulacija gospodarstva, javnih podjetij in javnega sektorja, 

- razvoj informacijske tehnologije, 

- spremembe na področju vrednostnih prioritet med ljudmi, 

- politika in ideologija (Ferfila in Kovač 2000, str. 180-182). 

Pri reformi javnega sektorja ima pomembno vlogo ideja novega javnega menedžmenta, ki 

poudarja prenos podjetniških praks v delovanje javnih organizacij.  

»Vzroke za pojav novega javnega menedžmenta lahko delimo na zunanje in notranje; 

med prve sodijo zahteva po zmanjšanju javnih izdatkov, kritičen in bolj zahteven 

odnos uporabnikov, naraščanje nalog, tako glede zahtevnosti kot obsega, med 

notranje vzroke pa uvrščamo spreminjanje vrednot in organizacijske kulture, 

individualizacijo, zahtevnost zaposlenih po sistemski obravnavi njihovega položaja. Te 

pojavne oblike vodijo v nove pristope na področjih upravljanja človeških virov, 

organizacijskega menedžmenta in delovnih procesov.« (Ferfila et. al, 2002, str. 183)  

Vlada Republike Slovenije je v dokumentu Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega 

javnega sektorja 2003-2005 zapisala: 

»Celovit razvoj javnega sektorja obsega razvoj državne uprave in uprav 

samoupravnih lokalnih skupnosti ter širšega javnega sektorja. V tej strategiji 

pojmujemo javni sektor v skladu z definicijo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju (oba Uradni list RS, št. 56/02) kot celoto državnih 
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organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, 

javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, če so 

posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Tako 

definiranemu obsegu javnega sektorja dodajamo še javna podjetja kot izvajalce javnih 

služb na področju gospodarske infrastrukture.« (Vlada RS, 2003, str. 1) 

To poglavje lahko zaključimo z razmišljanjem Janet in Roberta Denhardta o delovanju 

zaposlenih v javnem sektorju. Menita, da vlada ne bi smela delovati kot podjetje, temveč kot 

demokracija. Javni uslužbenci tako delujejo po tem načelu in pri tem izražajo zavezanost 

javnemu interesu in širjenju demokratičnega državljanstva. Rezultat tega je, da se nenehno 

učijo novih veščin na področju oblikovanja politik ter dostojno in spoštljivo ravnajo tako s 

svojimi sodelavci kot državljani, s tem pa se počutijo tudi bolj cenjeni. Zavedajo se, da lahko 

veliko več kot z usmerjanjem pridobijo s poslušanjem uporabnikov javnih storitev. Na tak 

način tudi navadni državljani postajajo vedno bolj vključeni v proces delovanja javnega 

sektorja (Denhardt in Denhardt, 2015, str. 10-22). 

Reforma javnega sektorja se že več let kaže kot nujen korak med drugim tudi k oblikovanju 

ugodnega okolja za uspešen gospodarski razvoj države. Racionalizacija in reorganizacija 

javnega sektorja sta pomembni za vzdržnost nacionalnega gospodarstva, pri tem pa država ne 

sme zanemarjati socialnega vidika življenja državljanov, zlasti na področjih zdravstva, 

pokojnin in socialne zaščite (Veselinović, 2014, str. 141-142). 

 

2.5. Kultura in organizacijska kultura 

 

2.5.1. Kultura 

 

Pri opredelitvi pojma organizacijske kulture se moramo najprej ustaviti pri definiciji same 

kulture, saj le-ta v svojem okolju vpliva tudi na oblikovanje odnosov med ljudmi in 

organizacijami, s tem pa tudi na oblikovanje organizacijske kulture organizacij, ki delujejo v 

določenem kulturnem okolju.  

Kultura predstavlja dediščino določene skupine ljudi oziroma njihove naučene obrazce 

mišljenja in delovanja ter izražanje le-teh skozi materialne objekte. Družba tako skozi kulturo 

oblikuje skupno vedenje in način razmišljanja, z njeno pomočjo pa se tudi hitreje in laže 

prilagajamo spremembam okoli nas.  
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Tylor (1871, str. 1) meni, da kultura predstavlja kompleksno celoto, ki vsebuje znanje, 

verovanje, umetnost, moralo, pravo, običaje, navade ter vse ostale sposobnosti in lastnosti, ki 

si jih je pridobil človek kot pripadnik družbe.   

Luckmann (2004, str. 673) je kulturo označil kot »posledico komunikacije medsebojnega 

vplivanja in delovanja posameznikov skozi zgodovino«.  

Okolje je ključen dejavnik za oblikovanje kulture vsake družbe, saj le-to ustvarja pogoje za 

razvoj posameznih kulturnih, socializacijskih in vedenjskih vzorcev. Treven (2001, str. 43) pri 

tem poudarja vpliv zgodovinskih dogodkov in naravnih virov, kot so nafta in kovine, ter 

vremenskih pogojev.  

Zanimiv je tudi pregled kulturnih dimenzij, ki sta ga na podlagi raziskave, v kateri je 

sodelovalo 64.000 managerjev iz 40 držav, sestavila Trompenaars in Hampden-Turner. S 

pridobljenim modelom sta želela pojasniti značilnosti in razlike med kulturami: 

Univerzalizem nasproti partikularizmu (pravila proti izjemam): V družbah, ki so 

univerzalno oblikovane, imajo prednost pravila, zakoni in posplošitve. Po drugi strani je za 

partikularne družbe bolj značilno obračanje k izjemam, posebnim okoliščinam in enkratnim 

razmerjem,  

Individualizem nasproti kolektivizmu: Ta dimenzija označuje stopnjo, do katere ljudje še 

dajo prednost individualnemu pred skupnostjo. Za individualizem je značilno, da je po 

pomembnosti posameznik postavljen pred družbo kot celoto. Nasprotno je v kolektivizmu 

bolj pomembna skupnost ter prispevek članov le-te k uspehu celotne družbe. 

Emocionalne kulture nasproti nevtralnim: Za člane družb z emocionalno kulturo je 

izražanje čustev nekaj povsem normalnega, medtem ko so v nevtralnih kulturah člani družbe 

bolj naklonjeni k objektivizmu in nepristranskosti. 

Izrecno nasproti splošnemu: Ta dimenzija se nanaša na povezave med ljudmi, in sicer 

avtorja ločita med osebnimi ali prepletenimi povezavami. V družbah, kjer prevladuje kultura 

osebnih povezav, se bodo člani trudili ločevati svoje osebno življenje od javnega. V primeru 

prepletenih povezav pa meja med zasebnim in javnim življenjem ni tako strogo začrtana.  

Dosežen status nasproti pripisanemu: Dosežen status, kot že ime samo pove, predstavlja 

tisto, kar je posameznik dosegel in to vedno znova dokazuje.  Pri pripisanem statusu pa gre za 
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dodeljen status osebi, na katerega vplivajo rojstvo, starost, spol, premoženje, …, kar določa, 

kako naj se družba do te osebe vede. 

Kulture glede na dojemanje časa: Dojemanje časa je prav tako kulturno pogojeno.  

- Zaporednost nasproti sočasnosti: V kulturah, kjer čas pojmujejo kot zaporednega, je 

vsaka aktivnost načrtovana, ljudje opravljajo vsako stvar posebej, pri tem pa se trudijo 

biti pravočasni. Čas predstavlja sosledje dogodkov. Tisti, ki izhajajo iz sočasno 

zasnovanih kultur, pa opravljajo več stvari hkrati, so spontani, medtem ko so 

medsebojni odnosi pomembnejši od načrtov. 

- Usmerjenost v preteklost, sedanjost ali prihodnost: Ko avtorja govorita o kulturah, 

usmerjenih v preteklost, izpostavljata tradicijo. Ljudje gledajo na prihodnost kot na 

ponovitev preteklih izkušenj. Prav tako gojijo spoštovanje do prednikov in skupne 

zgodovine. V kulturah, osredotočenih na sedanjost, se člani družbe močno zavedajo 

pomena časa. Vsakodnevne izkušnje oblikujejo potek njihovih življenj, skupna zgodovina 

in pričakovanja za prihodnost pa niso tako močno izpostavljena. V kulturah, usmerjenih 

v prihodnost, člani družbe poudarjajo pomen daljšega obdobja v prihodnosti. Njihovi 

napori so usmerjeni v prihodnji čas in so zaradi tega bolj usmerjeni v načrtovanje. 

Odnos do zunanjega okolja: Ta dimenzija je osredotočena na odnos ljudi do narave, in sicer 

govori o navzven in navznoter usmerjenih kulturah. Prve so bolj fleksibilne, pri čemer se člani 

družbe trudijo doseči večjo usklajenost z okoljem. Člani družbe, za katero je značilna 

navznoter usmerjena kultura, pa verjamejo, da je naravo in vedenje ljudi možno nadzorovati 

(Zagoršek, 2008, str. 17). 

Kultura je sinteza celotnega dosedanjega človeškega dela ter dinamičen in spremenljiv pojav, 

če jo gledamo skozi zgodovinski proces. Prenaša se v obliki kulturne tradicije, naloga le-te pa 

je sprejemanje in prenašanje že ustvarjenih kulturnih vrednosti (Krajišnik, 2015, str. 6). 

  

2.5.2. Organizacijska kultura 

 

Organizacijska kultura označuje vse dejavnosti organizacije, povezane z oblikovanjem načina 

delovanja, doseganja ciljev, reševanja problemov, odnosov do zaposlenih, strank in okolja, v 

katerem deluje, pravil in vrednot, ki vodijo zaposlene, … Pomembno vpliva na učinkovitost 

in uspešnost posamezne organizacije, zato je ključnega pomena, da le-ta uspe oblikovati 

ustrezno organizacijsko kulturo. 
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Ne glede na to, da je organizacijska kultura pomemben del vsake organizacije, so se teoretiki 

s tem pojmom začeli ukvarjati relativno pozno, in sicer šele v drugi polovici 20. stoletja. 

Peters in Waterman sta bila med prvimi, ki sta opozarjala na pomen organizacijske kulture. V 

svojem delu »In Search of Excellence« svetujeta, da bi vsako podjetje moralo predstavljati 

vrednote, na katere bi bili zaposleni ponosni. Pri tem zagovarjata produktivnost s pomočjo 

zaposlenih in vodenje na podlagi vrednot. Vodje bi se po njunem mnenju morale zavedati, da 

so zaposleni največja vrednost podjetja in njegove produktivnosti. Zato je v delovanje 

organizacije oziroma med zaposlene potrebno vnesti zaupanje, občutek družinske pripadnosti 

in dobre odnose. (Peters in Waterman, 2004, str. 11). 

Dva pomembna dejavnika, ki sta vplivala na povečan interes za organizacijsko kulturo, sta: 

1. naftna kriza v začetku 70. let 20. stoletja, 

2. hiter in močan prodor japonskega gospodarstva v svetovni vrh ter njegova visoka 

konkurenčnost na mnogih področjih (Pevec, 2006, str. 24). 

Kot smo že omenili, je upravljanje z organizacijsko kulturo velikega pomena za povečanje 

uspešnosti poslovanja organizacij, saj usmerja način delovanja le-teh, oblikuje norme in 

motivacijo za delovanje ter oblikuje psihološke matrike in organizacijske vrednote. Vsaka 

organizacija ima namreč svojo kulturo, ki ni prirojena, temveč priučena. Nastajala je med 

reševanjem problemov preživetja v okolju in se kaže v načinu, na katerega člani dojemajo 

organizacijo in kako na podlagi tega dojemanja delujejo (Jelovac in Rek, 2010, str. 27). 

Ustrezna organizacijska kultura naj bi tako zaposlene spodbujala k doseganju predvsem 

naslednjih skupnih ciljev organizacije: 

- kvantitativna in kvalitativna rast proizvodnje, 

- uvajanje inovacij, 

- racionalna izraba vseh razpoložljivih virov organizacije, 

- zvišanje rentabilnosti, produktivnosti in tržnega deleža (oziroma ohranitev že 

osvojenih trgov), 

- pridobitev in ohranitev konkurenčne prednosti, 

- zviševanje kvalifikacijske ravni zaposlenih in stopnjevanje njihove povezanosti s cilji 

in poslanstvom organizacije, 

- razvijanje pozitivnega notranjega vzdušja, ... (Sfiligoj, 1993, str. 78). 
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Pri oblikovanju organizacijske kulture imajo pomembno vlogo vodilni člani posamezne 

organizacije. O'Reilly in drugi so v raziskavi, ki so jo opravili v 32 podjetjih, dokazali, da 

osebnostne lastnosti vodij vplivajo na kulturo podjetja, ki je povezana z njegovo finančno 

uspešnostjo, ugledom, odnosom zaposlenih v podjetju, … (O'Reilly et al., 2014, str. 595-625). 

Tudi Grintal poudarja vlogo vodilnega kadra pri oblikovanju organizacijske kulture ter z njo 

povezanega zadovoljstva zaposlenih.  

»Če pogledamo dejstvo, da zadovoljni zaposleni naredijo v povprečju za 30 odstotkov 

več (toliko je višja njihova produktivnost, če so zadovoljni z delovnim okoljem), potem 

vidimo, da sistem razmišljanja organizacije in posledično tudi delovno okolje 

pomembno vplivata na uspešnost organizacije. Morda se tega dejstva včasih vodilni 

premalo zavedajo. Prav oni morajo biti vzgled ostalim zaposlenim. Po drugi strani pa 

morajo tudi zaposleni delovati v skladu z vrednotami in zahtevami neke organizacije«. 

(Grintal, 2011, str. 54) 

V povezavi z vodilnim kadrom in načini, kako upravljati organizacije, Matei in Antonie 

(2015, str. 348) pišeta o tako imenovanem »prilagodljivem upravljanju«, pri katerem se vodje 

učijo skozi delo, ki ga opravljajo. Glavna ideja tovrstnega upravljanja je namreč v tem, da je 

znanje vsakega posameznika nepopolno, vendar pa morajo vodje in oblikovalci politik ne 

glede na to dejstvo vedno na najboljši možni način ukrepati, ko je to potrebno. Pri tem naj bi 

pri odločanju upoštevali vse zainteresirane strani in strokovnjake z določenega področja ter na 

proaktiven in pregleden način upravljali z razpoložljivimi viri. 

Ustrezna organizacijska kultura pripomore tudi k zmanjševanju strahu in napetosti pri 

zaposlenih, ko se soočajo z negotovostjo in informacijsko preobremenjenostjo. Ko se naučijo, 

kako sprejemati svoje naloge in cilje, komunicirati z drugimi zaposlenimi in se odzivati na 

različne situacije na delovnem mestu, bolj samozavestno iz okolja izberejo tisto, kar je za njih 

pomembno in tako lažje ustrezno oblikujejo svoje reakcije na dražljaje iz okolja (Krajišnik, 

2015, str. 11). 

Z zadovoljstvom zaposlenih in njihovo pripadnostjo organizaciji je povezan tudi način, kako 

zaposleni sprejemajo spremembe. O nenaklonjenosti spremembam pri zaposlenih je pisalo kar 

nekaj avtorjev, katerih misli so v delu The Management of Change in Public Organisations: A 

Literature Review povzeli Kuipers in drugi. Ugotovili so, da odnos zaposlenih do sprememb 

igra močno vlogo na področju menedžmenta sprememb, pri tem pa so tudi zapisali, da ni 
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možno izpostaviti enega samega razloga, ki povzroča odpor zaposlenih do sprememb, in kako 

bi bilo možno ta problem rešiti. Med razlogi, ki jih povzemata, so tudi naslednji: 

- bojazen zaposlenih, da bodo spremembe prinesle neželene posledice; 

- razlike med lastnostmi birokracije, ki vlada v javnem sektorju, in modeli poslovanja 

zasebnega sektorja (na primer med modeli projektnega menedžmenta in politikami, pravili 

ter uredbami, ki so značilne za birokracijo v javnem sektorju); 

- neprimerna strategija uvajanja sprememb, … (Kuipers et al., 2014, str 21-22). 

Iz tega lahko sklepamo, da morajo organizacije biti toliko polj pozorne, ko gre za delo na 

področju pripadnosti zaposlenih in promoviranja skupnih vrednot. Organizacije, ki veliko 

vlagajo v zaposlene in njihovo pripadnost, se bodo v manjši meri soočale s problemi 

zavračanja sprememb pri zaposlenih. 

Odnos podjetja do okolja, v katerem deluje, je prav tako odvisen od organizacijske kulture le-

tega. Vsaka organizacija namreč okolje spoznava, razume in obvladuje prek sistema 

prepričanj, ki vodi njeno delovanje. Organiziranost samega podjetja in skupno identiteto 

zaposlenih oblikuje njegov način obvladovanja preživetja v okolju. Rešitve, ki se oblikujejo 

ob definiranju osnovne naloge in primarnih ciljev organizacije, potencialno postanejo bistveni 

kulturni elementi le-te (Krajišnik, 2015, str. 11). 

»Upoštevanje organizacijske kulture je bistvenega pomena za razumevanje 

organizacije. Kultura rešuje glavne probleme preživetja skupine, njenega prilagajanja 

na zunanje okolje in probleme notranje integracije. Članom organizacije nudi občutek 

pripadnosti in omogoča identifikacijo z organizacijo prek skupnih obrazcev mišljenja, 

prepričanj, čustev in vrednot, ki izhajajo iz skupnega izkustva in učenja. Omogoča 

vzpostavljanje in ohranjanje odnosov med posamezniki, ki skupaj opravljajo določeno 

delo. Opravljanje tega dela ter prek skupnega jezika in konceptualnih kategorij rešuje 

notranji problem integracije.« (Ashkanasy et al. v Jelovac in Rek, 2010, str. 36-37) 

Za lažje razumevanje koncepta organizacijske kulture bomo v nadaljevanju pregledali 

razmišljanja nekaterih najbolj upoštevanih avtorjev s tega področja. 

Hofstede organizacijsko kulturo opisuje kot »kolektiven miselni program«, ki ljudi ene 

organizacije razlikuje od drugih. Meni, da se organizacijska kultura v podjetju vzpostavi že v 

letih nastajanja le-tega. Pri zaposlovanju podjetja izbirajo osebe, ki bodo ustrezale njihovi 

organizacijski kulturi, zaposleni pa se naučijo načina ustreznega komuniciranja v organizaciji, 
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načina oblačenja, koga poslušati, koga se izogibati, pomena statusnih simbolov, kaj pomeni 

biti povabljen kam, dobivati poročila, biti izbran za izobraževanje, biti promoviran, ... 

(Jelovac in Rek, 2010, str. 29). Hofstede je organizacijsko kulturo skušal pojasniti s pomočjo 

modela »čebule« – od zunanjih plasti do notranjega jedra: 

Slika 2.53: Hofstedejeva ponazoritev organizacijske kulture 

 

Vir: Bregar (2010, str. 2) 

Drugi avtor, ki ga v strokovnih krogih pri definiranju organizacijske kulture velikokrat 

citirajo, je Schein. Po njegovih besedah je organizacijska kultura vzorec osnovnih 

predpostavk določene skupine, s pomočjo katerih se sooča s problemi prilagajanja navzven in 

integriranja navznoter. Le-ta se je pokazal kot dober in ga je zato treba prenašati na nove 

člane kot pravilen način zaznavanja, razmišljanja in čustvovanja v odnosu do teh problemov 

(Jelovac in Rek, 2010, str. 30). Pri tem je potrebno kulturo analizirati na treh ravneh, in sicer 

na prvi, najenostavnejši, ki jo ustvarja določena skupina, drugi – vrednotah, ki oblikujejo 

vedenje ljudi, ter tretji – temeljnih predpostavkah, do katerih se moramo prebiti za pravo 

razumevanje kulture.  

Slika 2.54: Ravni organizacijske kulture po Scheinu 
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Vir: Kržič (2005, str. 20) 

 

Handy loči štiri tipe organizacijske kulture: 

1. Kultura moči: V nekaterih organizacijah, kjer je značilna močna hierarhična ureditev,  

je moč skoncentrirana v majhnem številu oseb, ki sprejemajo odločitve. Te osebe so 

deležne posebnih ugodnosti na delovnem mestu, saj so najpomembnejše v podjetju in 

kot take posredujejo naloge in odgovornosti zaposlenim. Podrejeni strogo sledijo 

njihovim navodilom in nimajo možnosti, da bi lahko izražali svoja mišljenja ali delili 

svoje ideje. Za take organizacije je značilno, da timskega dela ni, od posameznikov pa 

se pričakuje uspeh za vsako ceno. 

2. Kultura vlog: V takih organizacijah so naloge in odgovornosti razdeljene glede na 

izobrazbo oziroma specializacijo zaposlenih. Moč je razporejena glede na odgovornost 

oziroma vlogo, ki jo ima posameznik v organizaciji. Tak tip organizacijske kulture je 

značilen za birokratske tipe organizacij, kjer se od zaposlenih pričakuje predvsem 

izvrševanje pravil in procedur. Za take organizacije je značilna tudi relativna varnost 

zaposlitve in napredovanje na podlagi delovne dobe. 

3. Kultura nalog: V organizacijah, za katere je značilen ta tip organizacijske kulture, so 

zaposleni razporejeni v skupine glede na njihove interese in sposobnosti, da bi tako 

laže reševali probleme in dosegali cilje organizacije. Pri tem je poudarek na rezultatih 

in uspešno opravljenih nalogah. V takih organizacijah, ki jih zaznamujejo visoko 

konkurenčno okolje in stalne inovacije, sta prisotni visoka stopnja avtonomije 

zaposlenih ter prilagodljivost organizacijske kulture. 
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4. Kultura osebnosti: pri takem tipu organizacijske kulture je posameznik pomembnejši 

od organizacije same – organizacija služi posamezniku s tem, ko ustvarja pogoje za 

uresničitev njegovih ciljev oziroma interesov. Za take organizacije hierarhična 

struktura ni značilna, saj gre največkrat za združitev posameznikov, ki so med seboj 

neodvisni (odvetniki, arhitekti, …) in imajo koristi od skupne organizacije (Handy, 

1993, str. 183-191). 

Slika 2.5: Tipi organizacijske kulture 

 

Vir: Handy, 1993, str. 191 

Poznavanje funkcij organizacijske kulture je torej zelo pomembno za oblikovanje kulture v 

organizaciji, odnosa do okolja ter zaposlenih, odnosa vseh deležnikov ter za preprečevanje 

ustvarjanja nereda znotraj same organizacije. Ustrezna organizacijska kultura pozitivno vpliva 

na lojalnost zaposlenih ter na njihovo vedenje. Prav tako so zaposleni bolj seznanjeni s cilji 

organizacije in tako bolj vedo, kaj je potrebno storiti, da bi le-te dosegli, laže se integrirajo v 

organizacijo, so bolj kreativni in inovativni ter pripravljeni za timsko delo. 

Organizacijsko kulturo je potrebno oblikovati predvsem na podlagi vrednot in vrlin, saj je 

»vse, kar se bo zgodilo v podjetju, odvisno od tega, kako podjetnik razume, za kaj je vredno 

živeti in delati« (Kralj et al., 2013, str. 110). 
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2.6. Organizacijska kultura v slovenskem javnem sektorju 

 

Organizacije javnega sektorja so ves čas pod drobnogledom uporabnikov njihovih storitev 

oziroma državljanov in zato bi morale biti nenehno pozorne na kakovost in zanesljivost pri 

svojem delovanju. Tako kot organizacije v zasebnem sektorju se tudi te vse bolj zavedajo 

pomembnosti oblikovanja in vzdrževanja ustrezne organizacijske kulture, ki bo pripomogla k 

uspešnejšemu doseganju zastavljenih ciljev. 

Preden se posvetimo organizacijski kulturi v slovenskem javnem sektorju bomo namenili 

nekaj besed pomenu organizacijske kulture za javne organizacije na splošno.  

Organizacijska kultura je močno povezana z vrednotami, ki vplivajo na oblikovanje le-te. 

Glede na vrednote, ki so pomembne za delovanje posamezne organizacije, sta Cameron in 

Quinn oblikovala Model konkurenčnih vrednot (ang. The Competing Values Framework – 

CVF), in sicer na podlagi kontinuuma dveh dimenzij – od prožnosti in samostojnosti do 

stabilnosti in obvladovanja ter od notranjega okolja in integriranja do zunanjega okolja in 

diferenciranja – ki skupaj tvorita štiri kvadrante, v katerih so združeni dejavniki uspešnosti 

oziroma lastnosti, ki jih ljudje vrednotijo za pomembne pri delovanju organizacije. Vsak od 

teh kvadrantov predstavlja določen tip organizacijske kulture, med katerimi nobeden ni 

najboljši ali najslabši, v vsaki organizaciji pa praviloma prevladuje en ali dva tipa 

organizacijske kulture. Več različnih kultur v posamezni organizaciji naj bi pripomoglo k 

uravnoteženosti vrednot. 

Kultura klana ali skupine: Organizacije, v katerih prevladuje kultura klana, predstavljajo za 

zaposlene prijazno delovno okolje. Vodje kot mentorji spodbujajo sodelovanje ter predanost 

in lojalnost organizaciji. Take organizacije so dolgoročno usmerjene k razvoju zaposlenih, 

povezovanju in moralnemu delovanju, saj je od tega odvisna uspešnost organizacije.  

Kultura adhokracije: Izhaja iz besede ad hoc, ki predstavlja nekaj trenutnega, dinamičnega 

in specifičnega. Ta tip kulture je značilen za dinamične organizacije s podjetniškim duhom in 

kreativnim poslovnim okoljem, ki stremijo k temu, da so med prvimi v znanju ter pri izdelkih 

oziroma storitvah. Zaposleni so pripravljeni sprejemati tveganja, vodje pa kot inovativni 

vizionarji spodbujajo svoje zaposlene k samostojnosti in sprejemanju pobud. Povezovalni 
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faktor torej predstavlja zavezanost k poskušanju in inovacijam. Tak tip organizacij je 

dolgoročno usmerjen k rasti in doseganju novih zmožnosti. 

Kultura hierarhije: V organizaciji, kjer prevladuje kultura hierarhije, so značilni 

brezosebnost in specializacija ter zelo strukturirano in formalizirano notranje okolje, kjer 

postopki določajo delovanje ljudi. Vodje, katerih dolgoročna usmeritev je stabilnost in 

učinkovitost, dobro in učinkovito usklajujejo ter organizirajo delo. Predpisi in pravila tvorijo 

pomemben povezovalni faktor, prav tako pa so pomembni učinkovitost, pravočasnost, 

zanesljivost in nizki stroški. Za tako vrsto organizacij je značilna tudi varnost zaposlitve. 

Kultura trga: Ta je značilna za organizacije, ki so bolj osredotočene na izide in naloge ter 

družbeno okolje in zunanje udeležence. Zaposleni, usmerjeni k ciljem, pogosto med seboj 

tekmujejo, medtem ko se zavzemajo za ugled in uspeh organizacije, saj je pomembno 

ohranjati vodilno vlogo na trgu in produktivnost. Povezovalni faktor v teh organizacijah 

predstavlja zavezanost k zmagovanju (Belac et al., 2017, str. 43-44). 

Kot smo že ugotovili, organizacijska kultura močno vpliva na oblikovanje odločitev v 

posamezni organizaciji. Pri tem ima ključno vlogo vodilni kader. Flamholtz (2001, str. 269) 

poudarja štiri področja, na katera naj bi bili vodilni zaposleni v organizacijah javnega sektorja 

posebno pozorni: 

- kako organizacija obravnava stranke; 

- kako organizacija obravnava svoje zaposlene oziroma človeški kapital; 

- standardna pravila organizacijskega delovanja; 

- stališče pojma odgovornosti.   

Ivanko (2004, str. 139) meni, da morajo vodilni delavci pri oblikovanju organizacijske kulture 

upoštevati dejavnike, ki so povezani z medsebojnimi odnosi, komunikacijo med zaposlenimi 

ter njihovo povezanostjo, saj se le tako lahko vzpostavi želena oblika organizacijske kulture 

tako med zaposlenimi kot zunaj organizacije. Vsak novi zaposleni mora sprejeti uveljavljena 

pravila in vzorce vedenja v organizaciji.  

Pri oblikovanju organizacijske kulture ima močno vlogo tudi globalizacija, saj se pod njenim 

vplivom organizacije srečujejo s številnimi novimi poslovnimi izzivi. Globalizacija vpliva 

predvsem na organizacijsko kulturo multinacionalk (zasebni sektor), vendar pa se veliko 

podjetniških načel prenaša tudi v javni sektor, kar je med drugim privedlo do sprememb na 

področju organizacijske kulture v slovenskem javnem sektorju (Tašner, 2008, str. 7). Z 
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oblikovanjem in nenehnim izboljševanjem organizacijske kulture javne organizacije sledijo 

razvoju družbe in vse večjim zahtevam državljanov glede kakovosti in zanesljivosti.  

Način oblikovanja delovanja javnih organizacij izhaja iz modelov birokracije, ki ima korenine 

v vojaški ureditvi Prusije iz 19. stoletja. Le-ta zavira razvoj javnega sektorja in uvajanja 

sodobnih oblik poslovanja. Načelo birokratskega modela organiziranja predstavlja urejenost 

in učinkovitost na temelju racionalnih in zavestnih vedenjskih vzorcev. Kljub temu pa 

ugotavlja, da slovenske javne organizacije še vedno v veliki meri delujejo iracionalno in brez 

prave zagnanosti (Pečar, 2003, str. 169). 

Tudi v Sloveniji so se javne organizacije soočale z vedno večjim nezadovoljstvom 

uporabnikov njihovih storitev ter neučinkovitim delovanjem, zato je bila reforma javnega 

sektorja obvezen korak k državljanom dostopnejšim in kvalitetnejšim javnim storitvam. S tem 

se je pojavilo tudi zavedanje, da je v javnih organizacijah potrebna tudi sprememba oziroma 

vzpostavitev ustrezne organizacijske kulture. Ne glede na vrsto reforme se organizacije 

spreminjajo predvsem na podlagi posodobljenega menedžmenta javne uprave, tako da se 

tradicionalne vrednote spreminjajo (hierarhija, udobje na delovnem mestu, avtoriteta na 

podlagi položaja v organizaciji, …) v vrednote nove organizacijske kulture (učinkovitost, 

odprtost, transparentnost, odgovornost, ekonomičnost, …) (Belac et al., 2017, str. 45). 

Na splošno pa v povezavi z organizacijsko kulturo v organizacijah slovenskega javnega 

sektorja ni bilo opravljenih veliko raziskav. Morda je to znak, da se te kljub dosedanjim 

reformam še vedno premalo zavedajo pomembnosti oblikovanja ustrezne organizacijske 

kulture.  

V nadaljevanju bomo pregledali nekaj raziskav, ki so bile izvedene na področju 

organizacijske kulture v organizacijah slovenskega javnega sektorja. Povzeli so jih Belac in 

drugi v sklopu raziskave Organizacijska kultura v izbrani pravni osebi javnega sektorja: 

Pri ugotavljanju vpliva na kakovost storitev v Upravi Republike Slovenije za javna plačila je 

Jerebova (2005) ugotovila, da izboljšanje organizacijske kulture omogoča doseganje višje 

kakovosti dela, storitev in zadovoljstva strank. Iz raziskave je bilo možno zaključiti, da 

organizacijska kultura, usmerjena k zadovoljevanju potreb uporabnikov, vpliva na večjo 

kakovost storitev ter da je uspešnost organizacije posledica organizacijske kulture, 

organizacijske klime in vodenja. 
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Značilnosti organizacijske kulture, značilne za slovenske splošne bolnišnice, ter dejavnike, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zdravnikov in medicinskih sester na delovnem mestu, je ugotavljala 

Skinder Savič (2013). Ugotovila je, da v tovrstnih organizacijah pri nas prevladuje hierarhični 

tip organizacijske kulture, medtem ko si zaposleni želijo, da bi se vzpostavila organizacijska 

kultura klana oziroma skupine.  

Šinigoj (2016) je v izbrani organizaciji državne uprave raziskoval značilnosti organizacijske 

kulture in vodenja v povezavi s temeljnimi načeli novega javnega menedžmenta. Ugotovil je, 

da v organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija, kar pa se ne ujema s 

temeljnimi načeli novega javnega menedžmenta, ter da obstoječa organizacijska kultura 

preprečuje uspešno uveljavitev teh načel. Tudi v tej organizaciji so si zaposleni želeli, da bi 

prevladovala kultura tipa klan oziroma skupina (Belac et al., 2017, str. 46-47). 

Da bi bilo približevanje delovanja organizacije željam končnih uporabnikov čim uspešnejše, 

morajo le-te nenehno spremljati spremembe v okolju ter temu primerno uvajati novosti. 

Ustrezna oblika organizacijske kulture lahko močno pripomore k iskanju učinkovitejših oblik 

organiziranosti oziroma načina poslovanja.  

 

2.7. Vrednote v slovenskem javnem sektorju 

 

Na oblikovanje organizacijske kulture pomembno vplivajo tudi vrednote, ki vladajo v 

posamezni organizaciji. Ko govorimo o vrednotah v organizacijah javnega sektorja, govorimo 

o načelih ali standardih, ki jim morajo te slediti pri svojem delu (Tašner, 2008, str. 7). Musek 

(2015, str. 27) jih opredeli kot pojmovanja ali prepričanja, ki predstavljajo naša življenjska 

vodila. Ameriški antropolog Kluckhohn pa vrednote definira kot: »koncept, ki je lahko 

ekspliciten ali impliciten, značilen za posameznika ali skupino, koncept zaželenega, ki vpliva 

na izbor načina, sredstva in zaključevanja dejanja, ki so na voljo …« (Jørgensen, 2007, str. 

367).  

Ta definicija vsebuje štiri pomembne elemente: 

1. Vrednote so pojmovanje oziroma miselni konstrukt in ne samo nek spontan občutek. 

2. Vrednote niso nujno eksplicitne. Izhajajo iz človeških izkušenj in identitete in tako 

lahko delujemo v okviru določenih vrednot, ne da bi se teh zavedali. 

3. Samo govorjenje o vrednotah ne dokazuje njihovega obstoja. Pri svojih dejanjih jih 

moramo upoštevati. Morajo imeti praktičen pomen. 
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4. Kar je značilnost vrednot, je pojem »zaželenega« (npr. krepostno življenje) v 

nasprotju s pojmom »želenega« (npr. hladno pivo). Pojem »zaželeno« je tako jedro 

zgoraj omenjene definicije (Jørgensen, 2007, str. 367).  

Jelovac opozarja, da je potrebno na javne vrednote gledati skozi različne kontekste, kot so 

zgodovinski, kulturni, politični, institucionalni, filozofski, ideološki, ... in na drugi strani 

medosebni (intersubjektivni) kontekst. Na podlagi tega vrednote razloži kot: 

- osnovna prepričanja ljudi, ki oblikujejo svoja prepričanja in vedenje na podlagi 

različnih okoliščin; 

- osnovna pozitivna življenjska načela posameznikov ali skupin; 

- odnos ljudi do nečesa, kar je po njihovem mnenju bolj pomembno oziroma čemur 

dajejo prednost; 

- nekaj, za kar si prizadevamo in tudi izkazujemo v vsakdanjem javnem ali poslovnem 

življenju (Jelovac, 2010, 76-77). 

Najpomembnejše vrednote zaposlenih v javnem sektorju razvitih demokratičnih družb naj bi 

bile poštenost, nepristranskost, zakonitost, spoštovanje ljudi, delavnost, ekonomičnost, 

učinkovitost, dostopnost ter odgovornost. Posameznik, ki je zaposlen v javnem sektorju, 

odloča o vrsti zadev, ki zadevajo njegove stranke, zato je toliko bolj pomembno, da pri 

svojem delu ravna etično in upošteva naštete vrednote (Brejc, 2004, str. 75-76). 

Tako bi se morali javni uslužbenci pri oblikovanju sistema vrednot vprašati predvsem 

naslednje: 

- Kako delovati v skladu z zakonodajo? 

- Kaj je najboljše za organizacijo? 

- Kaj je najboljše za javni interes? 

- Kakšno delovanje v največji meri ustreza zahtevam strokovnih standardov? 

- Katera vloga je za posameznika najbolj ustrezna in v kakšnem obsegu naj bi njegovi 

interesi vplivali na proces odločanja? (Van Wart, 2013, str. 2) 

Pri pregledu vrednot v slovenskem javnem sektorju, ugotovimo, da so se te skozi zgodovino 

spreminjale s tem pa tudi hierarhija le-teh. Jelovac in drugi so v raziskavi iz leta 2010 

proučevali hierarhijo organizacijskih vrednot v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in na 

Nizozemskem (novi in stari članici Evropske unije). V slovenskem javnem sektorju so se za 

najbolj pomembne pokazale vrednote, kot so nepristranskost, nekoruptivnost in 
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transparentnost. Slovenija je skozi stoletja razvijala različno upravno tradicijo in sistem, kar je 

vplivalo tudi na oblikovanje vladne etike in s tem delovanje javnega sektorja. Ne glede na 

razlike med razvojem javnih sektorjev v različnih državah so avtorji raziskave ugotovili, da 

obstajajo določene univerzalne vrednote, ki se pojavljajo v vseh razvitih, modernih, 

demokratičnih družbah s kapitalistično usmerjenim gospodarstvom (Jelovac et al., 2011, str. 

137/138). 

Z namenom, da bi javni uslužbenci svoje delo opravljali čim bolj profesionalno ter v skladu z 

etičnimi vrednotami in človekovimi pravicami, je Vlada Republike Slovenije na podlagi 

priporočila Sveta Evrope v letu 2001 sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Le-tega 

naj bi organizacije javnega sektorja upoštevale v postopkih zaposlovanja in pripravi 

zakonodaje s področja organizacije in delovnih razmerij. Med drugim so v kodeksu naštete 

vrednote, na podlagi katerih naj bi vsak javni uslužbenec deloval: 

»Javni uslužbenec mora opravljati javne naloge na podlagi in v mejah ustave, 

ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov 

častno in v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva. 

Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko.  

Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge.  

Od javnega uslužbenca se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, 

nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne 

okoliščine primera. 

Javni uslužbenec mora biti spoštljiv tako v odnosih z državljani, ki jim služi, kot v 

odnosih s svojimi predstojniki, z drugimi javnimi uslužbenci in s podrejenim osebjem.  

Pri opravljanju javnih nalog javni uslužbenec ne sme ravnati samovoljno ali v škodo 

katere koli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava. Pri opravljanju javnih 

nalog mora javni uslužbenec primerno upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne 

interese le-teh.  

Javni uslužbenec mora pri odločanju ravnati v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega 

kodeksa, svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko 

in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.  
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Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni 

interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu 

nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali možno.  

Javni uslužbenec ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes. 

Javni uslužbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v 

poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.  

Javni uslužbenec je odgovoren svojemu neposrednemu predstojniku, če predpisi ne 

določajo drugače.  

S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni 

uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse 

informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.« (Vlada RS, 2001) 

Kot je razvidno iz kodeksa, je zelo pomembno, kako in katere vrednote organizacije prenašajo 

na zaposlene. Na podlagi skupnih vrednot organizacije je delovanje le-teh bolj usklajeno, bolj 

so samozavestni in lažje razvijejo lojalnost do organizacije. Zato so, kot je zapisano v 

dokumentu Vlade RS Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, za učinkovito in uspešno 

delovanje javnega sektorja najpomembnejši dejavnik izobraženi in ustrezno usposobljeni 

zaposleni. Naloge le-teh so povezane s pripravo politik in predpisov ter opravljanjem 

upravnih storitev oziroma nalog izvršilne veje oblasti na državni in teritorialni ravni. Iz tega 

sledi, da vrednote, kot so kakovost, učinkovitost, transparentnost in odgovornost, spadajo med 

poglavitne cilje javnega sektorja. Javne organizacije z različnimi ukrepi in aktivnostmi 

dosegajo višjo stopnjo strokovnosti, inovativnosti in odgovornosti svojih uslužbencev. V 

strategiji je prav tako zapisano, da bo glavno vodilo delovanja javne uprave usmerjeno v 

krepitev temeljnih vrednot, med katerimi so posebej poudarjene vladavina prava, pravičnost, 

sodelovanje in usmerjenost k soglasju (Vlada RS, 2015, str. 2). 

 

 

 

2.8. Kakovost delovanja slovenskega javnega sektorja in usmerjenost le-tega k 

uporabniku 
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Kot smo že ugotovili, morajo organizacije javnega sektorja nenehno stremeti k inovacijam in 

izboljšavam, da bi v stalno spreminjajočem se okolju lahko ostale sodobne, napredne in 

konkurenčne. Tako se morajo bolj kot kadarkoli prej zavedati pomembnosti uravnoteženosti 

in uspešnega obvladovanja potreb ter pričakovanj deležnikov, saj se kakovost njihovih 

storitev med drugim meri tudi z zadovoljstvom uporabnikov oziroma z usmerjenostjo 

delovanja organizacij proti uporabniku.  

Andoljšek in Seljak (2005, str. 25) menita, da se slovenski javni sektor premalo zaveda 

pomena kakovosti storitev, saj naj bi bila pri njegovem delovanju v ospredju izvedba storitev 

in ne njihova kakovost. Po njunem mnenju se kakovost kaže v hitri odzivnosti, enostavnih 

postopkih, ustrezni komunikaciji s strankami, pripravljenih in dostopnih informacijah, 

svetovalnih službah za stranke ter možnosti obdelav vlog prek svetovnega spleta.   

Leta 2005 je bila v Sloveniji sprejeta Uredba o upravnem poslovanju, s katero naj bi se 

zagotavljala kakovost storitev javne uprave. Javne organizacije tako s pomočjo različnih 

orodij oziroma pristopov, kot so anketni vprašalniki, informatorji, knjige pripomb in pohval, 

obveščanje o poteku postopkov, …, pridobivajo informacije o zadovoljstvu strank. V 

decembru 2010 pa so v povezavi z omenjeno uredbo stopile v veljavo spremembe 17. člena, 

ki se nanašajo na ugotavljanje kakovosti in določajo naslednje: 

»(1) Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, izvajajo postopke ugotavljanja 

kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let. 

(2) Postopki iz prejšnjega odstavka se izvajajo na podlagi metodologije, ki jo določi 

minister, pristojen za javno upravo, in jo objavi na spletni strani ministrstva, 

pristojnega za javno upravo.« (Ministrstvo za javno upravo, 2018) 

 

Nadalje je Ministrstvo RS za javno upravo (MJU) objavilo načela odličnosti, ki naj bi veljala 

kot vodilo javnim organizacijam za zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti pri njihovem 

poslovanju. Tako so med drugim zapisali:  

- »Osredotočenost na državljana/odjemalca: Organizacija se osredotoča na potrebe 

sedanjih in morebitnih prihodnjih državljanov/odjemalcev. Vključuje jih v razvoj 

izdelkov in storitev ter v izboljšanje svojega delovanja. /…/ 



Krajišnik, Tanja. 2015. »Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos zaposlenih do uporabnikov.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje, Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

39 
 

- Nenehno učenje, inoviranje in izboljševanje: Odličnost stalno izziva obstoječe stanje 

in vpliva na spremembe s stalnim učenjem, ki zagotavlja ustvarjanje priložnosti za 

inoviranje in izboljševanje. /…/ 

- Družbena odgovornost: Organizacije v javnem sektorju morajo prevzemati nase svojo 

družbeno odgovornost, spoštovati ekološko vzdržni razvoj ter si prizadevati 

izpolnjevati glavna pričakovanja in zahteve svoje ožje in širše skupnosti.« (Ministrstvo 

za javno upravo, 2018) 

Slika 2.86: Načela odličnosti v slovenski javni upravi 

 

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2018 

Naslednji dokument, ki ga je Vlada RS aprila 2015 sprejela v povezavi z izboljšanjem in 

modernizacijo delovanja organizacij javnega sektorja, je že omenjena Strategija razvoja javne 

uprave 2015–2020. S tem naj bi poleg učinkovitejšega delovanja javnega sektorja pripomogla 

k boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo ter dvigu družbene blaginje in 

konkurenčnosti celotne države. Strategija predstavlja usmeritve razvoja ter načrt konkretnih 

dejavnosti in projektov za doseganje zastavljenih ciljev, ki so usmerjeni v kakovost in 

učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije 

naj bi se izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, s tem pa 

tudi uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah (Vlada Republike Slovenije, 2015). 



Krajišnik, Tanja. 2015. »Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos zaposlenih do uporabnikov.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje, Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 
 

Prav tako pa organizacije slovenskega javnega sektorja za lažje ugotavljanje oziroma 

obvladovanje kakovosti uporabljajo tudi Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju (CAF – 

Common Assessment Framework). Le-ta je zasnovan 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. Organizacije 

tako obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju 

delovanja organizacije (Ministrstvo za javno upravo, 2018). 

Slika 2.87: Model CAF 

 

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2018 

 

Od leta 2016 upravne enote v Sloveniji vsaki dve leti izvajajo poglobljeno anketo, s katero 

ugotavljajo zadovoljstvo strank s svojimi storitvami. Ministrstvo za javno upravo tako na 

svoji spletni strani objavlja poleg vprašalnika za stranke in pripadajoče metodologije še 

vprašalnik in metodologijo za zaposlene v upravnih enotah ter kumulativna poročila za vsako 

leto posebej, poleg tega pa še primerjave med upravnimi enotami na podlagi postavk, kot so: 

povprečna ocena, razkorak med pričakovanim in dejansko zaznanim stanjem glede sestavin 

kakovosti in lastnosti zaposlenih ter dolžina čakanja strank za ureditev svojih zadev 

(Ministrstvo za javno upravo, 2018). 

Na Ministrstvu za javno upravo od 17. januarja 2018 v dvanajstih izbranih organizacijah 

javnega sektorja, ki so se za sodelovanje odločile prostovoljno, poteka projekt merjenja 

zadovoljstva uporabnikov javnih storitev (štiri upravne enote, dva finančna urada, dve 
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območni geodetski upravi ter štiri občine). Namen le-tega je vzpostavitev sistema merjenja 

zadovoljstva uporabnikov s storitvami organizacij javnega sektorja ter omogočiti strankam 

lažje izražanje svojega mnenja in ocene izkušnje, kar bi prispevalo k povečevanju kakovosti 

javnega sektorja. Prav tako naj bi projekt pripomogel k zagotavljanju vpogleda 

predstojnikom, odločevalcem in širši javnosti v ažurne in medsebojno primerljive podatke o 

zadovoljstvu strank s storitvami posameznih organizacij javnega sektorja. Po zaključenem 

pilotskem projektu, v jeseni 2018, načrtujejo pripravo metodologije merjenja z uporabo 

spletne aplikacije, ki jo bodo ponudili v uporabo vsem organom državne uprave. Na ta način 

bodo laže vzpostavili sistematično spremljanje anketiranja in zadovoljstva strank (Ministrstvo 

za javno upravo, 2018a). 

Cilji omenjenega projekta so naslednji: 

1. Vzpostavitev poenotenega sistema rednega zajemanja, analiziranja in objavljanja podatkov 

o zadovoljstvu strank. 

2. Zagotovitev povratnih informacij o zadovoljstvu strank glede razpoložljivosti in 

uporabnosti predhodnih informacij, ki so na voljo na spletnih straneh, telefonsko ali drugih 

medijih. 

3. Realizacija določbe o merjenju zadovoljstva strank po Uredbi o upravnem poslovanju 

(Ministrstvo za javno upravo, 2018a). 

V okviru projekta v 12 omenjenih ustanovah poteka anketiranje uporabnikov oziroma strank, 

in sicer v spletni in papirni obliki. Pri tem je potrebno omeniti, da struktura prebivalstva ne 

sovpada s strukturo respondentov, ki so odgovarjali na anketo, saj določene skupine 

prebivalstva ne potrebujejo storitev organov javne uprave (oziroma jih za njih urejajo zakoniti 

zastopniki).  

Vprašanja v anketi se nanašajo najprej na demografske podatke anketirancev, nato pa si 

sledijo vprašanja: 

- o zadovoljstvu s storitvami organov državne uprave z vljudnostjo in pozornostjo ter 

strokovnostjo in usposobljenostjo, 

- predhodnem informiranju o postopku in dokumentih, ki jih stranke potrebujejo s 

seboj, ter  

- o tem, ali bi želeli uporabniki v zvezi s svojim obiskom še kaj izpostaviti. 
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Kot smo že omenili, bo projekt zaključen jeseni 2018, ko bo Ministrstvo za javno upravo 

objavilo tudi končne ugotovitve projekta. Ne glede na to nam je uspelo pridobiti nekaj 

vmesnih ugotovitev, ki so jih pridobili na podlagi izpolnjenih anket od začetka projekta v 

januarju do konca aprila 2018.  

Glede zadovoljstva s storitvami organov državne uprave ugotavljajo, da je bilo v zajetih štirih 

mesecih z vljudnostjo in pozornostjo uslužbencev v organih, vključenih v projekt, zadovoljnih 

oziroma zelo zadovoljnih med 90,9 % in 93,9% respondentov ter s strokovnostjo in 

usposobljenostjo med 91,9 % in 95,2 % respondentov. Vsi organi so bili ocenjeni s povprečno 

oceno nad 4, kar je zelo dober rezultat. 

V zvezi s predhodnim informiranjem na Ministrstvu za javno upravo ugotavljajo, da se 

precejšen delež uporabnikov storitev organov državne uprave – od 52 % do skoraj 60 % – 

predhodno pozanima o postopku in dokumentih, ki jih potrebujejo s seboj. Med tistimi, ki so 

iskali informacije, jih je večina našla brez težav, le dober odstotek anketiranih informacij ni 

našel. Najbolj pogosto respondenti iščejo informacije na portalu eUprave, sledi povpraševanje 

po telefonu ter prek drugih spletnih strani. Prav tako pa iščejo informacije še osebno na 

organu ter med sorodniki, prijatelji in znanci. 

Na vprašanje, ali bi želeli v zvezi s svojim obiskom še kaj izpostaviti, niso odgovorili vsi 

respondenti, ko pa so, je šlo v večini primerov za pohvalne komentarje v povezavi s 

prijaznostjo, hitro opravljeno storitvijo in pohvalami na splošno. V približno 12 % - 17 % 

vseh odgovorov je bilo zaznati nezadovoljstvo z obiskom, največkrat so stranke motile 

čakalne vrste, prav tako pa so respondenti predlagali izboljšave v zvezi s plačljivim 

parkiriščem, dostopnostjo za invalide, čakalnim sistemom, dostopnostjo za otroške vozičke, 

označitvijo prostorov, birokratskimi postopki in nejasnimi obrazci. Med negativnimi odgovori 

je razbrati tudi nekaj opisov konkretnih primerov slabih izkušenj, vezanih na opravljanje 

storitve, slabo organizacijo dela, počasne postopke, slabo znanje tujega jezika, prezračevanje, 

ažurnost informacij na spletni strani ter neprijaznost osebja. Dobesedne odgovore strank na 

odprto vprašanje bo Ministrstvo za javno upravo posredovalo direktno posameznemu organu 

(Ministrstvo za javno upravo, 2018b). 

Pri vseh naštetih orodjih, vzpostavljenih za doseganje višje kakovosti javnih storitev, se je 

potrebno zavedati, da največ na tem področju lahko naredijo zaposleni sami. Z vlaganjem v 

njihovo izobraževanje, motiviranost do dela, dobro počutje in samozavest na delovnem mestu, 
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ustvarjanje lojalnosti, … bodo zaposleni bolje sledili ciljem organizacije, med katerimi bi 

morala biti kakovost na enem izmed najvišjih mest. 

Tudi Kern Pipan in Arko Košec (2014, str. 5-6) menita podobno:  

»Orodja, standardi in modeli sami po sebi ne morejo pomagati in izboljševati delovanja v 

organizacijah. Kakovost s(m)o ljudje - tako zaposleni kot managerji, zato je podpora, 

vztrajnost, odprtost in zavzetost tisto, kar lahko naredi pozitivne premike na tem področju. 

Cilj uvedbe celovitega sistema vodenja kakovosti v javni upravi je ustvariti zmogljivosti za 

nadaljnje izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javnih storitev, ob tem da bo kakovost 

prepoznana kot vrednota in bo javna uprava odprta za spremembe.«   

 

3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Opredelitev problema 

 

Organizacije javnega sektorja igrajo pomembno vlogo v našem življenju, saj z njihovo 

pomočjo urejamo ključne elemente svojega življenja: življenjske razmere (prebivališče, ...), 

zdravimo zdravstvene tegobe, pridobivamo različne stopnje in vrste izobrazbe, ... Zato je 

pomembno, da te delujejo učinkovito, kakovostno ter način nudenja storitev čim bolj 

približajo uporabnikom. (Krajišnik, 2015, str. 27) 

Kot smo ugotovili iz teoretičnega dela naloge, obstaja mnogo dejavnikov, ki vplivajo na način 

nudenja storitev javnih organizacij, med katerimi sta med najpomembnejšimi država z 

reguliranjem tega področja ter organizacijska kultura v posamezni organizaciji. Obe močno 

krojita tudi odnos teh organizacij do zunanjega okolja, kar vpliva na zadovoljstvo 

uporabnikov storitev javnega sektorja in zaupanje v javne organizacije. Zato bomo poskušali 

globlje pogledati v to problematiko in pri desetih organizacijah javnega sektorja, katerih 

storitve državljani Slovenije najbolj pogosto koristijo, poskušali ugotoviti, kako ugotavljajo 

zadovoljstvo uporabnikov z njihovimi storitvami, koliko vpliva imajo pri oblikovanju nudenja 

storitev uporabniki sami, kakšne vrednote prevladujejo v teh organizacijah in ostale 

dejavnike, ki oblikujejo odnos posamezne ustanove do zunanjega okolja. 
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3.2. Raziskovalna metoda in opis vzorca 

 

Za raziskovalni del naloge smo uporabili kvalitativno metodo v obliki pol-strukturiranega 

intervjuja. Tako smo lahko respondente usmerili na temo, ki jo proučujemo, pri tem pa nam je 

odprta oblika vprašanj omogočala pridobiti tudi podatke, ki jih nismo pričakovali, pa so se 

vseeno izkazali za pomembne. 

  

Po pregledu strokovne literature s področja proučevanja smo sestavili vprašalnik, s katerim 

smo skušali pridobiti čim bolj konkretne informacije, ki bi nam pomagale doseči želene 

ugotovitve. 

 

V raziskavo smo vključili 10 vodilnih zaposlenih oziroma zaposlenih, ki se ukvarjajo z 

ugotavljanjem zadovoljstva in kakovosti storitev v organizacijah javnega sektorja, katerih 

storitve državljani Slovenije najbolj pogosto koristijo za urejanje različnih področij svojega 

življenja. Te organizacije so sledeče: šola, sodišče, območna enota centra za socialno delo, 

območna enota zavoda za zaposlovanje, bolnišnica, finančni urad, območna geodetska 

uprava, upravna enota, občina in socialno-varstvena organizacija. Z zaposlenimi smo izvedli 

individualne intervjuje, ki smo jih zvočno posneli in prepisali, kar nam je pomagalo pri 

obdelavi podatkov. Zaradi ohranjanja anonimnosti oseb, ki so sodelovale v raziskavi, v 

magistrski nalogi ne omenjamo njihovih imen, prav tako pa smo uporabili samo nazive vrst 

organizacij in ne natančnega naziva le-teh. To nam je omogočilo tudi, da so respondenti bolj 

sproščeno odgovarjali in nam podali bolj konkretne podatke.  

 

Na tem mestu je potrebno omeniti, da nismo imeli težav pri pridobivanju oseb, ki bi bile 

pripravljene sodelovati v naši raziskavi, saj so se vsi povabljeni odzvali na našo prošnjo. 

Nekateri respondenti so med intervjujem radi podajali primere, s katerimi so podkrepili ali 

razložili svoje trditve, drugi pa so odgovarjali bolj na kratko.  

 

Glede na to, da je deset respondentov razmeroma majhen vzorec, moramo pridobljene 

rezultate obravnavati kot ugotovitve, ki veljajo za osebe, ki so sodelovale v naši raziskavi, in 

jih ne gre   posploševati na celoten slovenski javni sektor.  
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3.3. Potek obdelave podatkov 

 

Kot smo že omenili, smo opravljene intervjuje prepisali. Pri tem smo bili pozorni na to, da je 

bil prepis čim bolj dobeseden, vendar pa je bilo zaradi lažje berljivosti potrebno izpustiti 

mašila ter slengovske besede nadomestiti s knjižnimi. Po prepisu smo se lotili kodiranja z 

intervjuji pridobljenih podatkov. Podčrtali smo tiste dele besedila, ki predstavljajo pomembne 

podatke za našo raziskavo, s čimer smo določili enote kodiranja. Te smo razporedili v kode 1. 

reda - skrajšano razlago podčrtanih delov, ter kode 2. reda, ki pomenijo bolj specifičen 

povzetek. Na ta način smo pridobili končne kategorije, ki so nam pomagale pri interpretaciji 

rezultatov. 

 

3.4. Interpretacija rezultatov 

 

Po opravljenem kodiranju odgovorov, ki smo jih pridobili v intervjujih, smo opravili analizo 

pridobljenih rezultatov. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate, ki smo jih z našo raziskavo 

pridobili: 

Pri prvem vprašanju, ki se je glasilo: »Ali na kakršenkoli način ugotavljate zadovoljstvo 

uporabnikov z vašimi storitvami? Kako? Kako pogosto?«, smo dobili naslednje 

rezultate: 

Vse organizacije razen ene, sodeč po odgovorih njihovih zaposlenih, upoštevajo Uredbo o 

uradnem poslovanju ter vsaj enkrat letno ali po vsaki zaključeni zadevi izvajajo merjenje 

zadovoljstva njihovih uporabnikov. Načeloma to počno s pomočjo ankete o zadovoljstvu 

uporabnikov ter knjigami pohval in pritožb. V določenih ustanovah lahko uporabniki rešijo 

anketo osebno v prostorih ustanove ali pa tudi prek spletne strani. Nekatere organizacije pri 

analizi rezultatov sodelujejo s podjetji, ki se ukvarjajo s tovrstnimi raziskavami. Rezultate 

merjenja zadovoljstva organizacije predstavijo svojim zaposlenim največkrat s pogovorom, 

kjer jih soočijo tudi z določenimi pritožbami uporabnikov ter tako poiščejo primerne rešitve 

za ukrepanje, ali pa v obliki periodičnih poročil. 

Pri pogovoru z respondenti smo dobili občutek, da bi organizacije tudi brez tega, da je tako 

določeno v Uredbi, ugotavljale zadovoljstvo svojih uporabnikov, saj vse po vrsti ugotavljajo, 
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da s prilagajanjem njihovim potrebam lajšajo delo tudi sebi oziroma zaposlenim, ki delajo s 

strankami. 

Odgovori, ki smo jih pridobili pri 2. vprašanju »Na kakšen način obveščate vaše 

uporabnike o spremembah, novostih, …?« so sledeči: 

Organizacije uporabnike najraje obveščajo prek svoje spletne strani, uporabljajo pa tudi javna 

občila, kot so radijske in televizijske postaje ter tiskani mediji, elektronsko pošto, oglasne 

deske, telefonske odzivnike, brošure, SMS obveščanje, obveščanje po telefonu in klasični 

pošti ter prek družabnih omrežij. Nekatere organizacije v te namene organizirajo tudi 

izobraževanja za že obstoječe ali potencialne uporabnike. 

Pri tem vprašanju smo ugotovili, da organizacije sledijo sodobnim načinom obveščanja svojih 

uporabnikov, prav tako pa razumejo, da vsi uporabniki ne uporabljajo spleta in elektronske 

pošte in te obveščajo prek klasičnih kanalov, kot so oglasne deske v njihovih prostorih, javna 

občila, telefon in klasična pošta. 

Pri 3. vprašanju, ki se je glasilo: »Na kakšen način lahko uporabniki komunicirajo z 

vašo organizacijo v primeru vprašanj, težav, pohval, …? Ali odgovorite vsem? V 

kolikšnem času?«, smo dobili naslednje rezultate: 

Organizacije, vključene v raziskavo, nudijo različne možnosti, s pomočjo katerih lahko 

njihovi uporabniki komunicirajo z njimi. Najbolj pogosto jih uporabniki pokličejo prek 

telefona ali jim pošljejo vprašanje, pohvalo, pritožbo, … po elektronski pošti. Še vedno pa je 

veliko takih, ki za te namene pridejo osebno v njihovo ustanovo, jim pošljejo svoje sporočilo 

po klasični pošti ali pa navedejo svojo pohvalo ali pritožbo v za to namenjene knjige. Dve 

izmed ustanov imata za ta namen zaposleno osebo, ki je pristojna za prijave kršitev pravic 

njihovih uporabnikov. 

Vsi respondenti so povedali, da odgovorijo vsem uporabnikom, pri čemer se trudijo 

odgovoriti v najkrajšem možnem času ter na prijazen in razumljiv način. Prav vsi so tudi 

poudarili, da se morajo pri odgovarjanju uporabnikom držati zakonodaje s tega področja in da 

veliko fleksibilnosti le-ta ne ponuja. Ko je to možno, zadeve rešujejo tudi hitreje, kot veleva 

zakonodaja. Ena izmed organizacij svoje uporabnike, ki so v stiski, sprejema celo izven 

uradnih ur. Sicer pa so respondenti povedali, da do nesporazumov z uporabniki največkrat 

prihaja predvsem zaradi uporabnikovega nepoznavanja delovnega področja ali zakonodaje. 
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Rezultati, pridobljeni pri 4. vprašanju: »Na kakšen način oblikujete standarde nudenja 

storitev? Koliko vpliva imajo pri tem predlogi in pritožbe ter izkušnje z uporabniki?«, 

so sledeči: 

Organizacije, vključene v raziskavo, standarde nudenja storitev oblikujejo predvsem na 

podlagi zakonodaje in vrste storitev. Eden izmed vprašanih je pri tem vprašanju omenil tudi 

Strategijo razvoja javnega sektorja 2020. Glede vpliva, ki ga imajo pri tem pritožbe in 

izkušnje z uporabniki, pa so samo nekateri respondenti povedali, da le-te upoštevajo pri 

oblikovanju načina nudenja storitev.  

Tu smo dobili vtis, da uporabniki nimajo prav veliko vpliva na to, kako jim bodo organizacije 

nudile svoje storitve. Nekatere organizacije imajo na tem področju - glede na dejavnost, s 

katero se ukvarjajo - bolj proste roke kot druge. V primerih večjega nezadovoljstva strank bolj 

ali manj vse reagirajo tako, da uvedejo potrebne spremembe pri poslovanju, s katerimi bi 

lahko odpravile težave. 

Pri 5. vprašanju, in sicer »Ali menite, da so uporabniki na splošno zadovoljni z vašimi 

storitvami in kaj bi lahko storili, da bi bili še bolj?«, smo pridobili naslednje rezultate: 

Vprašani predvsem na podlagi merjenja zadovoljstva uporabnikov ugotavljajo, da so le-ti 

večinoma zadovoljni s storitvami, ki jih njihove organizacije nudijo, da pa se vedno najde tudi 

prostor za izboljšave. Najbolj si želijo, da bi imeli na razpolago več časa za posameznega 

uporabnika, kar je povezano s kadrovsko stisko, s katero se soočajo. Ena izmed težav, ki je 

povezana z nezadovoljstvom strank, je tudi ta, da imajo določeni uporabniki nerealna 

pričakovanja v zvezi z reševanjem njihovih zadev.  

Pri tem vprašanju smo ugotovili, da organizacije, vključene v raziskavo, glede na ocene 

uporabnikov svoje delo ocenjujejo pozitivno, ter da so stranke z njimi zadovoljne. Glede na 

to, da so prav vsi omenili, da bi se dalo še marsikaj izboljšati, pa smo pogrešali njihove lastne 

predloge za izboljšave, ki bi bile povezane s tem, kaj lahko sami storijo na tem področju. Bolj 

so poudarjali težave, kot je premalo kadra in s tem povezanim premalo časa za stranke. 

»Ali obstajajo ovire, ki jih sami kot organizacija ne morete odpraviti in ki preprečujejo, 

da bi svoje delovanje še bolj približali uporabnikom?« se je glasilo 6. vprašanje, pri 

katerem smo pridobili naslednje odgovore: 
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Pri tem vprašanju so vsi respondenti odgovorili pritrdilno, da obstajajo take ovire, in sicer so 

na tem mestu omenili zastarelo opremljenost ustanove ter zakonodajo, ki jih ovira pri tem, da 

bi (največkrat zaradi kadrovske podhranjenosti) posvetili več časa uporabnikom, in ki določa 

nesmiselne ukrepe, ki jih morajo upoštevati, da bi lahko ustregli svojim uporabnikom. 

Nekateri respondenti so omenili, da oviro za večje zadovoljstvo uporabnikov predstavljajo 

prostorska in finančna stiska ter neprimerna tehnična podpora. Prav tako so se respondenti 

pritožili nad tem, da imajo premalo fleksibilnosti pri nudenju storitev oziroma na splošno pri 

svojem delovanju. 

Naše mnenje, ki smo si ga ustvarili glede na odgovore, je, da si vključene organizacije želijo 

imeti več fleksibilnosti pri odpravljanju ovir za še večje zadovoljstvo uporabnikov. Togost 

zakonodaje oziroma obstoječi sistem delovanja javnega sektorja jim velikokrat preprečuje, da 

bi se s svojim delovanjem še bolj približali uporabnikom. 

Rezultati, ki smo jih pridobili pri 7. vprašanju: »Katere aktivnosti, ki so najbolj 

pripomogle k zadovoljstvu vaših uporabnikov, bi izpostavili?«, so naslednji: 

Ugotavljamo, da lahko aktivnosti sodelujočih organizacij, ki so najbolj pripomogle k 

zadovoljstvu njihovih uporabnikov, razdelimo v štiri sklope. Prvega predstavljajo specifične 

interne aktivnosti, ki sta jih omenili predvsem zdravstvena in šolska ustanova. Med te spadajo 

babiška ambulanta, hipnoza in projekt »Vprašaj babico« ter predstavitev orkestrov osnovnim 

šolam, glasbena pravljica za vrtce, dan odprtih vrat in koncerti v sodelovanju z drugimi 

društvi. Naslednje so aktivnosti, ki so namenjene boljšemu počutju uporabnikov – poseben 

prostor za pogovore z uporabniki o njihovi stiski, krajša hospitalizacija pacientov, dostopnost 

izven uradnih ur, dodatni ekrani za stranke v razpravnih dvoranah, dobro in obsežno 

podajanje informacij, vpogled v čakalne vrste na spletni strani, univerzalna okenca, lističi za 

čakanje v vrsti ter prisotnost matičark v porodnišnici. Med aktivnosti za bolj kakovostno 

opravljanje storitev smo uvrstili novejše načine operativnih posegov, klicne centre, 

izobraževanja in novo spletno stran. V zadnjem sklopu aktivnosti, in sicer tistih, ki so 

povezane z lastnostmi zaposlenih, pa je spodbujanje odprtosti, prijaznosti in uslužnosti 

zaposlenih. Ena od organizacij ugotavlja, da glede na zadovoljstvo uporabnikov ne vidijo 

potrebe po uvajanju dodatnih aktivnosti s tega področja. 

Iz tega vprašanja je razvidno, da se vključene organizacije zavedajo pomena različnih 

področij, na katerih je potrebno delovati, da bi ohranjali zadovoljstvo uporabnikov. Uslužni, 

prijazni in odprti zaposleni veliko pripomorejo k temu, da stranka od njih odide zadovoljna. 
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Vendar pa so poleg tega pomembni tudi prostori, v katerih organizacija sprejema uporabnike, 

sledenje novim trendom in kakovosti ter ostali interni projekti, ki lahko ogromno pripomorejo 

k večjemu zadovoljstvu uporabnikov, če jim le organizacije dobro prisluhnejo. 

Pri 8. vprašanju, in sicer »Kako izobražujete zaposlene na področju poslovanja s 

strankami? Kaj bi poleg izobraževanja še izpostavili pri trudu za zaposlene, ki delajo s 

strankami, v smeri, da bi bili ti še bolj učinkoviti in stranke z njimi še bolj zadovoljne?«, 

smo dobili naslednje rezultate: 

Organizacije, vključene v raziskavo, redno izobražujejo zaposlene tudi na področju dela s 

strankami. Pri tem se predvsem posvečajo izobraževanjem, tečajem in delavnicam na temo 

primerne komunikacije s strankami ter obvladovanja potreb in zahtev strank, prav tako pa so 

izobraževanja namenjena delavcem začetnikom, zaposlenim, ki opravljajo zahtevnejše delo, 

tistim, ki jim manjkajo določena znanja ter takim, pri katerih se izkaže, da imajo težave z 

delom s strankami (v primeru pritožb, ki letijo na določenega zaposlenega).  

Zavedajo se, da je velikega pomena tudi motivacija zaposlenih, ki delajo z uporabniki. Pri tem 

je nekaj sogovornikov omenilo, da so bili včasih zaposleni zelo veseli finančne stimulacije, ki 

sedaj zaradi varčevalnih ukrepov ni možna. Zato jih skušajo motivirati na drugačne načine, 

kot so ustvarjanje pozitivne delovne klime, pohvale, aktivnosti, ki razbremenjujejo zaposlene, 

zagotavljanje optimalnih pogojev za delo, promocija zdravja na delovnem mestu in druge 

oblike nefinančne stimulacije. 

Pri tem vprašanju smo dobili vtis, da se omenjene organizacije zavedajo, da so dobro 

usposobljeni zaposleni z lastnostmi, ki vzbujajo zaupanje, ključ do zadovoljnih uporabnikov. 

Zato vse omogočajo izobraževanja za zaposlene, ki delajo s strankami, ter jim tako 

omogočajo, da so na svojih delovnih mestih še bolj samozavestni in bolj odprti do 

uporabnikov. 

»Katere vrednote vodijo zaposlene pri poslovanju s strankami? Na kakšen način jih 

organizacija promovira med zaposlene?« se je glasilo 9. vprašanje. Pri tem smo pridobili 

naslednje rezultate: 

Vrednote, ki so jih respondenti navedli kot tiste, ki vodijo zaposlene njihove organizacije pri 

poslovanju s strankami, lahko razdelimo v štiri skupine. V prvo – vrednote, ki se nanašajo na 

odnos do uporabnikov, smo uvrstili altruizem, pomoč strankam, ki težje razumejo postopke, 

prijaznost, strpnost, vljudnost, usmerjenost k uporabnikom, pravičnost, objektivnost, 
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dostopnost, sočutje, razumevanje, odprtost za stranke tudi izven časa uradnih ur, spoštovanje, 

poštenost in iskrenost. V drugi skupini so vrednote, ki se nanašajo na odnos do dela. Te so 

strokovnost, izkušenost in znanje, ažurnost, natančnost, angažiranost, ustvarjalnost, dobra 

organiziranost, fleksibilnost, stalno uvajanje novih načinov dela, konkretnost, odgovornost, 

etičnost, zakonitost, zaupnost, kakovost, usmerjenost v prihodnost, nepristranskost in 

gospodarnost. V tretjo skupino, vrednote, ki se nanašajo na odnose med zaposlenimi, sodijo 

enakost, spodbujanje sproščenega in ustvarjalnega vzdušja, medsebojno zaupanje, 

spoštljivost, zanesljivost, sodelovalni odnosi s sodelavci ter delovni in zadovoljni uslužbenci. 

V zadnjo skupino – druge vrednote - smo uvrstili ekološko ozaveščenost. 

Organizacije omenjene vrednote promovirajo med zaposlene na različne načine. Respondenti 

so na tem mestu navedli različna izobraževanja, redno obveščanje zaposlenih o novostih, 

osebne pogovore z zaposlenimi, sestanke in letna ocenjevanja, zgled vodstva, vzpodbujanje 

sodelavcev, ki delajo s strankami, osebna pomoč nadrejenega pri delu s strankami, 

vzpodbujanje homogenega delovanja zaposlenih, ravnanje v skladu s kodeksi za javne 

uslužbence in s standardom ISO 9001 ter upoštevanje poslanstva organizacije, kjer so 

navedene tudi vrednote, ki jih mora vsak zaposleni posedovati. 

Pri tem vprašanju smo predvsem skušali ugotoviti, koliko se naštete vrednote skladajo s 

tistimi, ki so naštete kot temeljne v Strategiji razvoja javne uprave 2015–2020: »Temeljne 

vrednote, kot osnovno vodilo našega vsakodnevnega ravnanja, naj bodo: vladavina prava, 

odgovornost, transparentnost, sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, 

inovativnost in učinkovitost.« (Vlada Republike Slovenije, 2015, str. 25) Ugotovimo lahko, da 

so od osmih naštetih vrednot v Strategiji respondenti navedli štiri. Glede vladavine prava 

oziroma zakonitosti, so nekateri omenili, da je to vrednota, ki se jo od zaposlenih, ki delajo v 

javnem sektorju avtomatično pričakuje. Vrednoti vključenost in usmerjenost k soglasju bi 

lahko razumeli tudi kot nekatere vrednote, ki so jih našteli vprašani: altruizem, strpnost, 

vljudnost, dostopnost, sočutje, razumevanje, odprtost, enakost, medsebojno zaupanje in 

spoštljivost. Zanimivo pa je, da nihče od sogovornikov ni omenil vrednote učinkovitost, ki je 

zelo pomembna za bolj kakovostno nudenje storitev. 

10. vprašanje, se je nanašalo na to, ali je po mnenju vprašanih zakonodaja s področja 

poslovanja organizacij javnega sektorja s strankami »življenjska« oziroma  učinkovita 

ali pa bi morale imeti javne organizacije več fleksibilnosti, da bi lahko nudile 

kvalitetnejše storitve svojim uporabnikom? Odgovori so sledeči: 
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Glede učinkovitosti oziroma »življenjskosti« zakonodaje smo dobili zelo različne odgovore, 

od takih, da je ta toga in nerazumna ter kot taka predstavlja določene ovire za boljše delovanje 

vključenih organizacij, do odgovorov, da zakonodaja daje primeren okvir za nudenje 

kvalitetnih storitev, da je zadosti fleksibilna in jo je potrebno nujno upoštevati. Sicer pa so se 

vprašani večinoma strinjali, da bi morale imeti javne organizacije več fleksibilnosti na 

določenih področjih, kot so komuniciranje z uporabniki in njim podobnimi ustanovami ter pri 

svojem delovanju na splošno. Prav tako so nekateri omenili, da bi bilo potrebno vložiti več 

finančnih sredstev v delovanje organizacije ter jim omogočiti, da lahko zaposlijo več oseb, kar 

bi zagotovilo več časa, namenjenega uporabnikom in s tem večje zadovoljstvo slednjih. Poleg 

tega nekateri vprašani menijo, da se kompleksnosti področja dela, s katerim se ukvarjajo, ne 

bi dalo odpraviti s fleksibilnejšo zakonodajo, da je pri tem veliko odvisno od vodstvenih 

struktur, da včasih ni dovolj volje za reševanje ovir ter da je pomemben čut posamezne 

organizacije do določenega področja dela. 

Zakonodaja in obstoječi sistem delovanja javnega sektorja zagotovo predstavljata oviro za 

bolj fleksibilno delovanje vključenih organizacij. V to spadajo tudi finančna sredstva, ki so 

namenjena njihovemu delovanju, in s tem povezani kadrovski načrti. Skozi pogovor s 

sodelujočimi v raziskavi je bilo namreč velikokrat slišati, da se njihove organizacije borijo s 

kadrovsko podhranjenostjo in da je le-ta eden izmed glavnih razlogov za pritožbe 

uporabnikov, saj jim ne morejo posvetiti toliko časa, kot bi jim želeli, da bi se njihova zadeva 

rešila kar se da zadovoljivo. 

Pri enajstem vprašanju smo prosili respondente, da po pomembnosti razvrstijo vrednote 

iz ponujenega nabora – od najbolj (1) do najmanj pomembne vrednote (21) – glede na 

to, katere so po njihovem mnenju najbolj pomembne pri delovanju organizacije, v 

kateri so zaposleni. Pri tem so lahko na posamezno mesto uvrstili več vrednot. Dobili 

smo naslednje rezultate: 

Vrednote, ki so jih respondenti razvrščali, smo razdelili v tri skupine, in sicer vrednote, ki se 

nanašajo na odnos do dela (strokovnost, zakonitost, kakovost, učinkovitost, odgovornost, 

samostojnost, gospodarnost, transparentnost, upoštevanje javnega interesa in inovativnost), 

vrednote, ki se nanašajo na odnos do uporabnikov (usmerjenost k uporabnikom, pravičnost, 

zaupnost, enakost, odprtost, nepristranskost, apolitičnost in neosebno delovanje) ter vrednote, 

ki se nanašajo na odnos do organizacije (udobno počutje zaposlenih na delovnem mestu, 

lojalnost, hierarhija).  
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Na podlagi odgovorov respondentov in njihovo razporeditev vrednot po pomembnosti smo 

sestavili skupno lestvico vrednot, in sicer tako, da smo tisti vrednoti, ki jo je posamezen 

respondent postavil na prvo mesto, dodelili eno točko, tisti, ki je bila postavljena na drugo 

mesto, dve točki itd. Na koncu smo tisto vrednoto, ki je bila največkrat postavljena na prvo 

mesto in je tako dobila najmanj točk, postavili na prvo mesto skupne lestvice vrednot. Ostale 

vrednote smo razporedili po istem ključu. 

Glede na skupno lestvico vrednot lahko ugotovimo, da po pomembnosti rahlo prednjačijo 

vrednote, ki odražajo odnos do dela, sledijo vrednote, ki se nanašajo na odnos do uporabnikov 

in nato vrednote, ki se nanašajo na odnos do organizacije ali zaposlenih. 

Skupna lestvica vrednot: 

1. zakonitost 

2. strokovnost 

3. kakovost 

4. učinkovitost 

5. pravičnost 

6. zaupnost 

7. udobno počutje zaposlenih na delovnem mestu 

8. odgovornost 

9. odprtost 

10. usmerjenost k uporabnikom 

11. nepristranskost 

12. enakost 

13. samostojnost 

14. gospodarnost 

15. transparentnost 

16. lojalnost 

17. upoštevanje javnega interesa 

18. inovativnost 

19. neosebno delovanje 

20. apolitičnost 

21. hierarhija 
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Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali je pri prilagajanju dela vključenih organizacij 

sodobnim trendom poleg sprememb norm delovanja prišlo tudi do sprememb v vrednotah 

oziroma ali so se v današnjih organizacijah javnega sektorja tradicionalne vrednote, ki so bile 

aktualne pred desetletji, umaknile vrednotam nove organizacijske kulture, kot smo to omenili 

v teoretičnem delu naloge. Pri tem smo s pomočjo strokovne literature in Strategije razvoja 

javne uprave 2015-2020 kot tradicionalne vrednote označili: zakonitost, enakost, apolitičnost, 

samostojnost, hierarhija, udobno počutje zaposlenih na delovnem mestu in neosebno 

delovanje, kot vrednote nove organizacijske kulture pa odgovornost, transparentnost, 

učinkovitost, strokovnost, odprtost, pravičnost, usmerjenost k uporabnikom, nepristranskost, 

lojalnost, upoštevanje javnega interesa, zaupnost, gospodarnost, inovativnost in kakovost. 

Na podlagi skupne lestvice vrednot lahko ugotovimo, da se v vključenih organizacijah samo 

dve izmed sedmih tradicionalnih vrednot še vedno nahajata v prvi polovici lestvice, in sicer 

zakonitost na prvem in udobno počutje zaposlenih na delovnem mestu na sedmem mestu. 

Dejansko pa so se tradicionalne vrednote, kot so neosebno delovanje, apolitičnost in 

hierarhija znašle na zadnjih treh mestih. Vrednote nove organizacijske kulture so zapolnile 

večino prve polovice lestvice in sredinski del (v prvi polovici lestvice kar osem izmed 

štirinajstih »sodobnih« vrednot). Tako so vrednote, kot so strokovnost, kakovost, učinkovitost, 

pravičnost in zaupnost zasedle mesta od 2. do 6. Zanimivo je, da je vrednota usmerjenost k 

uporabnikom šele na 10. mestu, transparentnost, upoštevanje javnega interesa in inovativnost 

pa so na 15., 17. in 18. mestu od 21., torej precej zadaj. Naj omenimo, da sta transparentnost 

in inovativnost omenjeni kot temeljni vrednoti v Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020.  

V strokovni literaturi je spodbujanje pripadnosti organizaciji med zaposlenimi ena izmed 

ključnih elementov za uspešno organizacijsko kulturo, pri pregledu naše lestvice pa opazimo, 

da se respondentom vrednota lojalnost ne zdi tako zelo pomembna in so jo uvrstili šele na 16. 

mesto. Pomembno je omeniti še, da so vsi respondenti uvrstili vrednoto zakonitost zelo 

visoko (na skupni lestvici na 1. mestu), saj so pojasnili, da je sledenje zakonodaji pri 

njihovem delu ključnega pomena.  

Na podlagi skupne lestvice vrednot lahko ugotovimo, da so nekatere tradicionalne vrednote –

zakonitost in udobno počutje zaposlenih na delovnem mestu – še vedno močno zasidrane med 

pomembnejšimi vrednotami v vključenih organizacijah. Vzpodbudno je, da vrednote sodobne 

organizacijske kulture vseeno zasedajo večinski del prvega in sredinskega dela lestvice, kar 

pomeni, da v vključenih organizacijah, tako kot smo pričakovali, poleg sprememb na 
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področju norm delovanja prihaja tudi do sprememb v vrednotah. Pričakovali bi le, da bodo 

respondenti višje uvrstili vrednote, kot so usmerjenost k uporabnikom, upoštevanje javnega 

interesa,  inovativnost ter lojalnost. 

 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

Pričujoča magistrska naloga se je ukvarjala z vplivom reform v javnem sektorju v Sloveniji na 

odnos javnih organizacij do uporabnikov oziroma zunanjega okolja. Vse od osamosvojitve 

naprej se namreč slovenski javni sektor trudi svoje delovanje bolj približati uporabnikom, 

storitve pa izvajati bolj kakovostno in učinkovito. V ta namen so bile oblikovane nekatere 

reforme ter uvedeni številni novi pristopi, modeli za merjenje kakovosti, spremembe, 

izboljšave itd.   

V teoretičnem delu naloge smo najprej predstavili osnovne značilnosti javnega sektorja ter le-

tega nato primerjali s podjetji v zasebnem sektorju. Javni sektor tako sestavljajo javna uprava, 

lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava, med katere sodijo javni zavodi, javni 

gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi. Poleg naštetih smo omenili še druge, 

netipične osebe javnega prava, ki se financirajo iz državnega proračuna oziroma proračuna 

lokalne skupnosti (posredni proračunski uporabniki – npr. samoupravne narodne skupnosti, 

svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ...). 

Prav tako smo posvetili nekaj prostora organizacijski kulturi, ki je zelo pomembna za uspešno 

in učinkovito delovanje vsake organizacije, naj bo ta javna ali zasebna. Le-ta vpliva tudi na 

način, kako se organizacija odziva na potrebe okolja, v katerem deluje, oziroma na potrebe 

svojih uporabnikov. Sodobne organizacije se soočajo s pogoji, ko je potrebno hitro odzivanje 

na spremembe v okolju, ki ga morajo dobro poznati, ter večjo dinamiko pri reševanju 

problemov. Poleg tega se morajo zavedati pomena motivacije zaposlenih, pripadnosti 

organizaciji in vrednot, ki podpirajo poslanstvo vsake organizacije. 

V organizacijah javnega sektorja je organizacijska kultura močno povezana s 

transparentnostjo njihovega delovanja, kar je omenjeno tudi v Strategiji razvoja javne uprave 

2015-2020: »Izzivov na področju transparentnosti je veliko, verjetno najpomembnejši izziv pa 

bo sprememba organizacijske kulture, torej doseči, da bodo prizadevanja in konkretni ukrepi 
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za odprtost in transparentnost dejansko vključeni v delovanje posameznih organov.« (Vlada 

Republike Slovenije, 2015) 

Na oblikovanje organizacijske kulture vplivajo tudi vrednote, ki vladajo med zaposlenimi 

oziroma jih organizacije prenašajo na svoje zaposlene. Za uspešne organizacije s trdnim 

sistemom vrednot predstavljajo zaposleni pomembno mesto, saj se zavedajo, da le z 

zadovoljnimi in lojalnimi delavci lahko delujejo uspešno in učinkovito. Pri tem je pomembno, 

da se oblikovanje vrednot organizacije začne pri posamezniku, saj bo vsak zaposleni, ki čuti, 

da vodstvo spoštuje njegove vrednote, bolj pripaden organizaciji in s tem tudi bolj motiviran. 

O povezanosti organizacijske kulture in prilagajanja zaposlenih je razmišljal tudi Gruban, ki 

pravi:  

»Temeljni namen programov raziskovanja organizacijske kulture in klime ter poslovne 

učinkovitosti je prilagajanje zaposlenih strategiji organizacije z namenom 

spodbujanja procesa sprememb. Glavna napaka pri teh procesih sprememb je, da 

večino časa in energije porabimo za ukrepanje v smeri k želenim rezultatom, in ne v 

smeri dejavnikov, ki te rezultate povzročajo. Zlasti vodje pogosto želijo vplivati na 

organizacijske težave (na primer na nemotiviranost zaposlenih), vendar pri tem ne 

razumejo, da so ti rezultati posledica kulturnih razlik med organizacijskimi 

vrednotami in dejavniki, ki pa jih je treba spremeniti na ravni dejavnikov 

organizacijske kulture.« (Gruban, 2012) 

Z namenom, da bi pridobili bolj poglobljen vpogled v usmerjenost slovenskih javnih 

organizacij k uporabnikom, smo želeli predstaviti, kaj je bilo na tem področju storjenega do 

sedaj. Ugotovili smo, da so se spremembe v delovanju javnega sektorja od osamosvojitve 

naprej dotikale tudi odnosa javnih uslužbencev in organizacij do državljanov oziroma 

uporabnikov. Zasledimo lahko kar nekaj priporočil (predvsem v strategijah razvoja javne 

uprave), ki so povezana s tem, katerim vrednotam naj bi javni uslužbenci sledili pri delu s 

strankami, kako izboljšati izkušnje uporabnikov z javnimi organizacijami, kako izboljšati 

učinkovitost in kakovost dela itd.. Prav tako so bila uvedena nekatera orodja za merjenje 

kakovosti in učinkovitosti, kot je model CAF (Common Assessment Framework), anketiranje 

uporabnikov in zaposlenih v javnem sektorju, … 

S pomočjo teoretičnega dela naloge smo sestavili vprašalnik, ki nam je služil kot osnovno 

orodje za pridobivanje informacij, na podlagi katerih smo lahko odgovorili na v začetku 

naloge zastavljena raziskovalna vprašanja. Izbrali smo deset organizacij javnega sektorja, 
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katerih storitve državljani najbolj koristimo, in z njihovimi vodilnimi zaposlenimi opravili 

polstrukturirane intervjuje s pomočjo omenjenega vprašalnika.  V tem sklopu nas je zanimalo 

predvsem naslednje: 

- na kakšen način in kako pogosto organizacije, ki so bile vključene v raziskavo, 

ugotavljajo zadovoljstvo uporabnikov z njihovimi storitvami; 

- na kakšen način komunicirajo z uporabniki; 

- koliko vpliva imajo uporabniki na oblikovanje standardov nudenja storitev; 

- kaj jih ovira pri tem, da bi svoje delovanje še bolj približali uporabnikom; 

- na kakšen način izobražujejo svoje zaposlene na področju dela s strankami; 

- koliko jih pri delovanju ovira zakonodaja; 

- katere vrednote vodijo zaposlene pri poslovanju s strankami. 

Pridobljene rezultate smo predstavili v empiričnem delu naloge. Ugotovili smo, da vključene 

organizacije ugotavljajo zadovoljstvo svojih uporabnikov, tako kot jim narekuje tudi Uredba o 

upravnem poslovanju, ter da so ocene uporabnikov na splošno dokaj visoke. Za komunikacijo 

s strankami organizacije uporabljajo različne kanale, tako da dosežejo čim širši krog 

uporabnikov (od spleta in elektronske pošte do oglasnih tabel, knjig pohval in pritožb, 

klasične pošte, telefona, brošur, javnih občil, …). Vsi, ki so bili vključeni v raziskavo so 

odgovorili, da se trudijo na vprašanja strank odgovoriti v čim krajšem možnem času. Glede 

vključenosti uporabnikov pri oblikovanju standardov nudenja storitev smo ugotovili, da 

nekatere organizacije bolj, druge pa manj upoštevajo mnenja uporabnikov. Najbolj je to 

odvisno od narave storitev, ki jih nudijo, in s tem povezano zakonodajo. V povezavi z 

ovirami, ki preprečujejo, da bi bili uporabniki z njihovimi storitvami še bolj zadovoljni, je 

večina respondentov omenila zakonodajo na prvem mestu, iz česar lahko sklepamo, da si 

želijo pri svojem delovanju več fleksibilnosti. Vključene organizacije sicer skrbijo za redno 

izobraževanje zaposlenih na področju dela s strankami, prav tako pa jih skušajo na različne 

načine motivirati.  

Vrednote, ki vladajo v posamezni organizaciji, najbolj pridejo do izraza pri delu z njihovimi 

uporabniki. Iz naše raziskave je razvidno, da se sodelujoče organizacije zavedajo tega in svoje 

zaposlene redno izobražujejo na področju dela s strankami, predvsem na temo primerne 

komunikacije z njimi. Prav tako se zavedajo, da so dobro usposobljeni zaposleni, z lastnostmi, 

ki vzbujajo zaupanje, ključ do zadovoljnih uporabnikov. Z različnimi usposabljanji 
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organizacije poskrbijo tudi za to, da so zaposleni pri svojem delu bolj samozavestni in s tem 

bolj odprti do uporabnikov. 

V magistrski nalogi smo tudi primerjali vrednote, ki so vladale v slovenskem javnem sektorju 

pred desetletji oziroma pred osamosvojitvijo in pred vstopom naše države v Evropsko unijo, z 

vrednotami, ki so značilne za sodobno organizacijsko kulturo. Menili smo namreč, da so 

sodobne vrednote izpodrinile tradicionalne, ter da so danes le-te bolj usmerjene k 

učinkovitosti, strokovnosti, inovativnosti, transparentnosti, usmerjenosti k uporabniku, 

gospodarnosti, lojalnosti organizaciji, … V raziskavi se je izkazalo, da so organizacije, ki so v 

njej sodelovale, večinoma uspele sodobne vrednote postaviti v ospredje, pri čemer je potrebno 

poudariti, da je tradicionalna vrednota zakonitost vseeno na prvem mestu skupne lestvice 

vrednot. To lahko pojasnimo z razlago večine vprašanih, da le-ta mora krojiti njihovo 

delovanje.  

Kot zanimivost bi izpostavili vrednoto lojalnost, ki je za uspešno delovanje vsake organizacije 

zelo pomembna. Delavci, ki čutijo pripadnost organizaciji, so bolj samozavestni pri svojem 

delu in s tem tudi bolj inovativni, pripravljeni sprejemati novosti in učinkoviti. Zato je 

zanimivo, da se vodilnim zaposlenim, ki so opravili intervjuje, ta vrednota ne zdi tako zelo 

pomembna, saj so jo postavili šele na šestnajsto mesto izmed enaindvajsetih. 

Tako, vsaj na podlagi opravljenih intervjujev, lahko trdimo, da se je sistem vrednot v 

sodobnem slovenskem javnem sektorju transformiral v tem smislu, da so vrednote sodobne 

organizacijske kulture izpodrinile tradicionalne vrednote. 

Glede raziskovalnega vprašanja, ali pri organizacijah slovenskega javnega sektorja prihaja do 

transformacije v uporabnikom prijazne organizacije, pa lahko iz odgovorov respondentov 

ugotovimo, da je organizacijam, v katerih so zaposleni, zadovoljstvo uporabnikov pomembno. 

Prav tako jih pri usmerjanju delovanja protu uporabnikom s svojimi projekti in različnimi 

orodji za merjenje kakovosti storitev spodbuja Ministrstvo za javno upravo. Sodelujoče 

organizacije redno merijo zadovoljstvo uporabnikov, o tem se pogovarjajo z zaposlenimi, 

organizirajo različne projekte, s katerimi se še bolj približujejo uporabnikom in zaposlene 

izobražujejo na področju dela s strankami. Pri tem so navedli nekaj ovir, ki jim preprečujejo, 

da bi dosegli še boljše zadovoljstvo strank, med katerimi jih je največ povezanih z zakonodajo 

oziroma sistemom delovanja slovenskega javnega sektorja. Predvsem si želijo večje 

fleksibilnosti pri delovanju in odprave kadrovske podhranjenosti, kar bi jim omogočilo, da se 

svojim strankam bolj posvetijo. Na podlagi anket o zadovoljstvu uporabnikov, ki jih 
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sodelujoče organizacije opravljajo enkrat letno, lahko ugotovimo, da se javni sektor vse bolj 

približuje uporabnikom, saj so respondenti navedli, da so ocene zadovoljstva vsako leto višje 

oziroma konkretno – ocene se gibljejo od srednje dobro za določene organizacije do zelo 

dobro za druge. 

Po pregledu ugotovitev, ki smo jih pridobili z intervjuji, lahko sklepamo, da so organizacije, 

vključene v raziskavo, sledile smernicam novega javnega menedžmenta, vsaj kar se tiče 

odnosa do uporabnikov. V teoretičnem delu naloge smo namreč povzeli razmišljanja 

nekaterih avtorjev na to temo, ki med sestavine novega javnega menedžmenta, povezane z 

večjim zadovoljstvom uporabnikov, vključujejo usmerjenost k strankam (v smislu odnosa do 

le-teh, kakovosti storitve ter časa), naravnanost k rezultatom, uspešnost in učinkovitost ter 

kvaliteto storitev, merjenje učinkov in vzpostavljanje odgovornosti, izboljšanje upravljanja 

človeških virov, izboljšanje komunikacije s pomočjo deregulacije in uvajanja informacijske 

tehnologije, pravičnost pri vrednotenju dela in spoštovanje zaposlenih, poudarjanje kakovosti 

in stalno usposabljanje kadra ter premik k bolj eksplicitnim in merljivim standardom 

ugotavljanja uspešnosti. S pomočjo opravljenih intervjujev smo ugotovili, da vse vključene 

organizacije upoštevajo naštete elemente novega javnega menedžmenta. 

Vsekakor lahko tudi ugotovimo, da se je slovenski javni sektor ali pa vsaj organizacije, ki 

smo jih vključili v raziskavo, skozi zgodovino reorganiziral tudi v tej smeri, da se organizacije 

in njihovi vodilni zaposleni zavedajo pomena vzpostavitve uspešne organizacijske kulture. V 

intervjujih smo se pogovarjali o izobraževanju zaposlenih, vrednotah, ki jih organizacije 

prenašajo na zaposlene, oblikovanju odnosa do okolja, v katerem delujejo, oziroma do 

njihovih strank, motivaciji zaposlenih in drugih elementih učinkovite organizacijske kulture. 

V poglavju o zgodovinskem pregledu oblikovanja slovenskega javnega sektorja je razvidno, 

da se slovenske javne organizacije predvsem v obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije in 

vključitvijo v Evropsko unijo niso posvečale organizacijski kulturi v takšni meri kot se v 

današnjem času. Delo na tem področju je razvidno tudi iz strategij razvoja javne uprave ter 

različnih orodjih, ki jih organizacije  javnega sektorja uporabljajo za merjenje učinkovitosti in 

kakovosti svojega delovanja.  

Če poskusimo vključenim organizacijam določiti prevladujoči tip organizacijske kulture po 

Handyju, bi prav vsem dodelili kulturo vlog, kjer so naloge in odgovornosti razdeljene glede 

na izobrazbo zaposlenih, moč pa je razporejena glede na vlogo, ki jo ima posameznik v 

organizaciji. Kot smo navedli že v teoretskem delu, je tak tip organizacijske kulture na 
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splošno značilen za birokratske tipe organizacij, kjer se od zaposlenih pričakuje predvsem 

izvrševanje pravil in procedur, in kjer obstajata relativna varnost zaposlitve ter napredovanje 

na podlagi delovne dobe. Po Cameronu in Quinnu pa bi lahko organizacije, ki so sodelovale v 

raziskavi, glede na tip organizacijske kulture uvrstili v kulturo hierarhije, kjer je značilno zelo 

strukturirano in formalizirano notranje okolje. Predpisi in pravila v takih organizacijah tvorijo 

pomemben povezovalni faktor, prav tako pa so pomembni učinkovitost, pravočasnost, 

zanesljivost in nizki stroški. Tudi tu avtorja omenjata varnost zaposlitve. 

V povezavi z organizacijsko kulturo in vrednotami, ki jih organizacije, vključene v našo 

raziskavo, prenašajo na zaposlene, bi izpostavili še eno ugotovitev, ki se nam je pokazala 

skozi izvedbo intervjujev, in sicer, da se vodstvo v organizacijah, ki so sodelovale v raziskavi, 

po eni strani zaveda pomena zadovoljstva uporabnikov in učinkovitosti pri opravljanju 

storitev, po drugi strani pa ostaja še veliko prostora na področju vzpostavljanja skupne 

identitete in občutka pripadnosti organizaciji med zaposlenimi. Vsak zaposlen namreč mora 

imeti občutek, da je njegova vloga v organizaciji pomembna, saj bo le-tako laže deloval v 

skladu s skupnimi cilji organizacije in bil pri tem bolj učinkovit ter uspešen.  

Kot smo v nalogi že omenili, je bilo na področju kakovosti delovanja in usmerjenosti 

slovenskega javnega sektorja proti uporabnikom opravljenih zelo malo raziskav. Ne glede na 

to, da je bilo v zadnjih letih v Sloveniji veliko storjenega v smislu reformiranja delovanja 

javnega sektorja, doseganja višje kakovosti in učinkovitosti ter večjega zadovoljstva med 

državljani, menimo, da bi bilo potrebno izvesti raziskave o tem, v kolikšni meri so se ti 

pristopi dejansko izkazali za uspešne in kje so tiste rezerve, ki bi omogočile bolj fleksibilno 

delovanje organizacij javnega sektorja ter bolj zadovoljne državljane pri koriščenju njihovih 

storitev. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

1. Ali na kakršenkoli način ugotavljate zadovoljstvo uporabnikov z vašimi storitvami? 

- Kako? 

- Kako pogosto? 

 

2. Na kakšen način obveščate vaše uporabnike o spremembah, novostih, …? 

 

3. Na kakšen način lahko uporabniki komunicirajo z vašo organizacijo v primeru 

vprašanj, težav, pohval, …? 

- Ali odgovorite vsem? 

- V kolikšnem času? 

- Se pri tem držite strogo samo tistega, kar je zapisano v zakonodaji s tega področja, 

ali se potrudite odgovor podati na način, za katerega menite, da je najbolj 

primeren, glede na uporabnikovo vprašanje oziroma prošnjo? 

 

4. Na kakšen način oblikujete standarde nudenja storitev? 

- Koliko vpliva imajo pri tem predlogi in pritožbe ter izkušnje z uporabniki? 

 

5. Ali menite, da so uporabniki na splošno zadovoljni z vašimi storitvami in kaj bi lahko 

storili, da bi bili še bolj? 

 

6. Ali obstajajo ovire, ki jih sami kot organizacija ne morete odpraviti in ki preprečujejo, 

da bi svoje delovanje še bolj približali uporabnikom? 

 

7. Katere aktivnosti, ki so najbolj pripomogle k zadovoljstvu vaših uporabnikov, bi 

izpostavili? 

 

8. Kako izobražujete zaposlene na področju poslovanja s strankami? 

- Kaj bi poleg izobraževanja še izpostavili pri trudu za zaposlene, ki delajo s 

strankami, v smeri, da bi bili ti še bolj učinkoviti in stranke z njimi še bolj 

zadovoljne? 

 

9. Katere vrednote vodijo zaposlene pri poslovanju s strankami? 

- Na kakšen način jih organizacija promovira med zaposlene? 

 

10. Ali menite, da je zakonodaja s področja poslovanja organizacij javnega sektorja s 

strankami »življenjska« oziroma učinkovita ali pa bi po vašem mnenju morale imeti 

javne organizacije več fleksibilnosti, da bi lahko nudile kvalitetnejše storitve svojim 

uporabnikom? 



 

 
 

 

11. Prosim, razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti – od najbolj (1) do 

najmanj pomembne vrednote (21) – glede na to, katere se vam zdijo najbolj 

pomembne pri delovanju vaše organizacije. Na posameznem mestu je lahko uvrščenih 

več vrednot. 

 

 

Vrednote Vaša ocena 

zakonitost  

enakost  

apolitičnost  

samostojnost  

hierarhija  

udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

 

neosebno delovanje  

odgovornost  

transparentnost  

učinkovitost  

strokovnost  

odprtost  

pravičnost  

usmerjenost k uporabnikom  

nepristranskost  

lojalnost  

upoštevanje javnega interesa  

zaupnost  

gospodarnost  

inovativnost  

kakovost  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Transkripcija intervjujev in analiza odgovorov 
 

Vprašanje 1: Ali na kakršenkoli način ugotavljate zadovoljstvo uporabnikov z vašimi storitvami? 

- Kako? 

- Kako pogosto? 

 Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Vsako leto – enkrat na leto – 

izvajamo anketo o zadovoljstvu 

pacientk, in sicer za vsak oddelek 

oziroma enoto posebej. Pacientkam 

ponudimo ankete kar v prostorih 

porodnišnice in jih prosimo, da jih 

oddajo v za to namenjene škatle. Po 

koncu zbiranja anket rezultate le-teh 

analiziramo in se o njih pogovorimo 

z zaposlenimi, ki delajo s 

pacientkami. Prav tako imajo 

pacientke na voljo knjigo pohval in 

pritožb. To redno pregledujemo in se 

o napisanem pogovorimo z 

zaposlenimi. Še posebno, če gre za 

kakšne ponavljajoče se pritožbe ali če 

le-te letijo na kakšnega določenega 

zaposlenega, ukrepamo in skušamo 

zadevo čim prej urediti. 

 

Respondent 2:  

Pred leti smo strankam ponudili 

vprašalnike, s katerimi smo 

ugotavljali njihovo zadovoljstvo z 

našimi storitvami. Sedaj tega več ne 

počnemo, saj menimo, da so stranke 

zadovoljne ker se resnično trudimo to 

doseči. 

 

Respondent 3:  

Po vsaki zaključeni uradni zadevi 

uporabnika prosimo za izpolnjevanje 

vprašalnika zadovoljstva. Enako 

imamo pripravljen vprašalnik o 

zadovoljstvu pri uporabnikih, ki 

uporabljajo naš spletni portal. Pri 

telefonskem komuniciranju z 

uporabniki smo oceno zadovoljstva 

ukinili, saj nismo prejeli pravih 

informacij, ocenjevali smo 

zadovoljstvo uporabnikov po 

opravljeni storitvi le z oceno od 1–5. 

Na kvartalno obdobje pregledamo 

vprašalnike, naredimo analize ter jih 

evalviramo, nato rezultate 

predstavimo zaposlenim na internih 

usposabljanjih ali mesečnih sestankih 

na posameznih oddelkih. 

 

 

 

 

Anketa o zadovoljstvu 

pacientk (1) 

Enkrat letno (2) 

V prostorih porodnišnice 

(3) 

Analiza rezultatov (4) 

Pogovor z zaposlenimi o 

rezultatih (5) 

Knjiga pohval in pritožb 

(6) 

Redno pregledujejo (7) 

Pogovor z zaposlenimi o 

napisanem (8) 

V primeru ponavljajoče 

se pritožbe ali če le-te 

letijo na kakšnega 

določenega zaposlenega, 

skušajo zadevo čim prej 

urediti (9) 

 

 

Ne ugotavljamo 

zadovoljstva (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Po zaključeni zadevi 

uporabniki osebno ali 

prek spleta izpolnijo 

anketo o zadovoljstvu 

(11) 

Rezultate anket 

predstavijo zaposlenim 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkrat na leto ali dve 

(razen ene ustanove, ki 

ne izvaja ugotavljanja 

zadovoljstva) ali po 

vsaki zaključeni zadevi 

 

Anketa o zadovoljstvu 

uporabnikov in knjiga 

pohval in pritožb 

 

 

Osebno v prostorih 

ustanove ali prek spleta 

 

 

Analiza rezultatov s 

pomočjo podjetja, ki se 

s tem ukvarja 

 

Priprava poročil 

 

Pogovor z zaposlenimi 

o rezultatih ter 

pritožbah 

 

 

Ukrepanje na podlagi 

pritožb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogostost 

ugotavljanja 

zadovoljstva 

 

 

 

Orodje, s katerim 

ugotavljajo 

zadovoljstvo  

 

 

Način ugotavljanja 

zadovoljstva 

 

 

 

 

Način analiziranja 

rezultatov 

 

 

Način posredovanja 

rezultatov 

zaposlenim 

 

 

Ukrepanje na 

podlagi pritožb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Respondent 4: 

Vsako leto izvajamo merjenje 

zadovoljstva z uporabniki. V 

posameznih obdobjih izvajamo tudi 

merjenje zadovoljstva uporabnikov 

različnih delavnic. Ankete izvajamo 

kar v naših prostorih z vprašalniki, ki 

jih uporabniki izpolnijo. Le-te nato 

pošljemo podjetju, ki za nas naredi 

letno primerjalno analizo. Rezultate 

potem prediskutiramo z zaposlenimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Vsako leto izvajamo ankete o 

zadovoljstvu pri delodajalcih in 

brezposelnih. Ankete se skozi leta ne 

spreminjajo, zato da lažje vzdržujemo 

kontinuiteto pri ugotavljanju 

zadovoljstva, le tu in tam kaj 

spremenimo, če kakšna stvar ni več 

aktualna. Izstopajoče elemente ankete 

predstavimo zaposlenim, še posebej 

če kakšna pritožba leti na določenega 

zaposlenega, in na podlagi tega 

popravimo, kar je potrebno, da so 

uporabniki bolj zadovoljni. 

 

 

 

 

Respondent 6: 

Periodično ugotavljamo in merimo 

zadovoljstvo naših strank, in sicer z 

anketami. Te ankete izvaja MJU. 

Dnevno sprejemamo tudi pripombe 

in pohvale, na podlagi katerih potem 

pripravimo mesečna in letna poročila. 

 

 

 

 

Respondent 7: 

Vsako leto ugotavljamo zadovoljstvo 

naših strank z anketo. 

 

 

 

Respondent 8: 

Predvsem ugotavljamo zadovoljstvo 

na naših internih in izven šolskih 

nastopih. Vsako leto imamo okoli 

140 tovrstnih nastopov – koncertov. 

Odzivi staršev in učencev so zaenkrat 

 

 

Vsako leto (13) 

Merjenje zadovoljstva 

uporabnikov (14) 

Merjenje zadovoljstva 

uporabnikov delavnic 

(15) 

Ankete izvajajo v svojih 

prostorih (16) 

Ankete analizira 

posebno podjetje (17) 

O rezultatih se 

pogovorijo z 

zaposlenimi (18) 

 

 

 

Vsako leto (19) 

Ankete o zadovoljstvu 

(20) 

Pri delodajalcih in 

brezposelnih (21) 

Ankete so vsako leto 

enake (22) 

Pomembne elemente 

predstavijo zaposlenim 

ali določenemu 

zaposlenemu (23) 

Popravijo, kar je 

potrebno, za večje 

zadovoljstvo 

uporabnikov (24) 

 

 

Periodično (25) 

Merjenje zadovoljstva 

uporabnikov z anketami 

(26) 

Dnevno sprejemajo 

pripombe in pohvale 

(27) 

Pripravljajo mesečna in 

letna poročila (28) 

 

 

Vsako leto (29) 

Ugotavljajo zadovoljstvo 

strank z anketo (30) 

 

 

 

 

Zadovoljstvo ugotavljajo 

na dogodkih (31) 

Odzivi uporabnikov 

vedno boljši (32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

vsako leto boljši. Med drugim tudi 

zato, ker je na nastopih vedno več 

poslušalcev 

 

Respondent 9: 

Vsako leto izvedemo anketo v skladu 

z mednarodnim standardom 

kakovosti ISO 9001, katerega imamo 

pridobljenega v naši občinski upravi. 

Občani jo oddajo na vložišču občine. 

 

 

 

 

 

Respondent 10: 

Da, zadovoljstvo strank ugotavljamo, 

in sicer s pomočjo anketiranja strank. 

Ankete izvajamo skladno z 

zakonodajo (Uredbo o upravnem 

poslovanju), na vsake dve leti. 

 

 

 

 

Vsako leto (33) 

Anketa v skladu s 

Standardom ISO 9001 

(34) 

Anketo opravijo v svojih 

prostorih (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaki dve leti (v skladu 

z Uredbo o upravnem 

poslovanju) (36) 

Anketiranje strank (37) 

 

Vprašanje 2: Na kakšen način obveščate vaše uporabnike o spremembah, novostih, …?  

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Najbolj pogosto jih obveščamo v 

obliki vidnih obvestil na oglasnih 

deskah. Pacientke pa lahko vsa 

obvestila preberejo tudi na naši 

spletni strani. Obveščamo jih tudi 

prek radia in redko prek televizije. 

 

Respondent 2:  

Naše stranke obveščamo prek javnih 

občil, kot so televizija, časopis, 

radijske postaje, in prek spletne 

strani. 

 

Respondent 3:  

Novosti in spremembe objavimo na 

naši spletni strani in na telefonskih 

odzivnikih, pošiljamo po elektronski 

pošti. Prav tako so objavljene v 

manjših brošurah, ki jih uporabniki 

lahko pridobijo na javno dostopnem 

mestu v naši enoti. 

 

Respondent 4: 

Obveščamo jih preko novic na 

spletu in v lokalnem časopisju. 

 

 

Respondent 5: 

Obveščamo jih s pomočjo 

elektronske pošte, sms sporočil, 

telefonsko, pisno po pošti, s 

pomočjo spletne strani, Facebook 

 

Obvestila na oglasnih 

deskah (1) 

Spletna stran (2) 

Radio in televizija (3) 

 

 

 

 

Javna občila (4) 

Spletna stran (5) 

 

 

 

 

Spletna stran (6) 

Telefonski odzivniki (7) 

Elektronska pošta (8) 

Brošure (9) 

 

 

 

 

 

Spletna stran (10) 

Lokalni časopisi (11) 

 

 

 

Elektronska pošta (12) 

SMS obvestila (13) 

Telefonsko (14) 

Po pošti (15) 

 

Najbolj pogost kanal 

posredovanja 

informacij je spletna 

stran. 

 

Sledijo: 

 

Javna občila (radio, 

TV, časopisi) 

 

Elektronska pošta 

 

Obveščanje na oglasnih 

deskah oz. v prostorih 

organizacije 

 

Izobraževanja strank  

 

Telefonski odzivniki 

 

Brošure 

 

SMS obveščanje 

 

Telefonsko obveščanje 

 

Po pošti 

 

Prek družabnih omrežij 

 

Upoštevanje GDPR 

 

 

 

Kanali obveščanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova zakonodaja s 

področja varovanja 

osebnih podatkov 

 



 

 
 

strani, instagrama, linked-in, …. 

Glede obveščanja delodajalcev 

moramo upoštevati nova pravila, ki 

so prišla z novo uredbo GDPR. 

 

Respondent 6:  

Obveščamo jih z objavami na naši 

spletni strani, v medijih, z 

izobraževanji dijakov obeh kranjskih 

gimnazij tako, da jih animiramo: 

nastopijo tudi sodelavci mobilnih 

enot in pes, ki odkriva mamila. Na 

eni izmed gimnazij, kjer je veliko 

športnikov, smo predavali tudi o 

specialni dohodnini in obdavčitvi 

tovrstnih dohodkov. Državljani se v 

veliki meri ne zavedajo tega, zakaj 

se plačujejo davki. Zato, da imamo 

življenje tako, kot ga imamo. 

 

Respondent 7: 

Obveščamo jih na oglasnih deskah 

ali pa prek spletne strani. 

 

Respondent 8: 

Največ prek naše internetne strani in 

v občinskih občilih. 

 

 

Respondent 9: 

Veliko informacij dobijo v vložišču, 

pa tudi na naši spletni strani in v 

občinskih glasilih. 

 

Respondent 10: 

Obveščamo jih prek naše spletne 

strani, Facebooka in oglasne deske. 

Spletna stran (16) 

Facebook, instagram, 

linked-in (17) 

Upoštevanje GDPR (18) 

 

 

Spletna stran (19) 

Mediji (20) 

Izobraževanja mladih 

(21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglasne deske (22) 

Spletna stran (23) 

 

 

Spletna stran (24) 

Občinska glasila (25) 

 

 

 

Vložišče (26) 

Spletna stran (27) 

Občinska glasila (28) 

 

 

 

Spletna stran (29) 

Facebook (30) 

Oglasna deska (31) 

  

 

Vprašanje 3: Na kakšen način lahko uporabniki komunicirajo z vašo organizacijo v primeru vprašanj, 

težav, pohval, …?  

- Ali odgovorite vsem? 

- V kolikšnem času?  

- Se pri tem držite strogo samo tistega, kar je zapisano v zakonodaji s tega področja, ali se 

potrudite odgovor podati na način, za katerega smatrate, da je najbolj primeren, glede na 

uporabnikovo vprašanje oziroma prošnjo? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Osebno, po telefonu, prek 

elektronske pošte in tako dalje. 

Imamo tudi knjigo pohval in 

pritožb. Pacientke lahko podajo 

svoja vprašanja v šoli za starše, ki 

je organizirana enkrat na teden. 

Prav tako smo pričeli s projektom 

»vprašaj babico«, kjer lahko o 

 

Po telefonu (1) 

Elektronska pošta (2) 

Knjiga pohval in pritožb 

(3) 

Šola za starše (4) 

Projekt »Vprašaj babico« 

(5) 

Oseba, pristojna za prijave 

 

Najbolj pogosto 

komunicirajo prek: 

 

Telefona 

Elektronske pošte 

Osebno 

Po pošti 

Knjiga pohval in pritožb 

 

 

 

 

Kanali komuniciranja 

 

 

 

 



 

 
 

perečih zadevah vsak zadnji torek 

v mesecu pacientke povprašajo 

babice. Imamo tudi osebo, ki je 

pristojna za prijave kršitev 

pacientovih pravic. Odgovorimo 

vsem, in sicer v najkrajšem 

možnem času. Držimo se 

zakonodaje in pravil ZZZS, zato 

občasno prihaja do neljubih 

situacij, saj pacienti niso 

seznanjeni z zakoni in pravili. Vse 

odgovore pa seveda podajamo na 

razumljiv in kulturen način. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 2:  

Stranke lahko z nami komunicirajo 

telefonsko, prek elektronske pošte, 

osebno ali po klasični pošti. 

Odgovorimo vsem. Poskušamo 

odgovarjati čim hitreje, vendar je 

to odvisno od trenutnega dela, po 

navadi v roku od enega do pet dni, 

in sicer na način, za katerega 

smatramo da je najbolj primeren 

glede na uporabnikovo vprašanje. 

Veliko strank ne razume tega 

delovnega področja, zato jim 

poskušamo razložiti stvari tako, da 

čim bolj razumejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 3:  

Naši uporabniki lahko z nami 

komunicirajo prek elektronske 

pošte, telefona, pisno po pošti ali 

osebno pri nas. Vedno jim 

odgovorimo, ne glede na to, ali gre 

za pohvale, težave, ki jih imajo v 

poslovanju z nami, ali vprašanja, 

ki nam jih postavljajo. 

Odgovorimo jim v 8 ali najkasneje 

30 dni od datuma prejema vloge. 

Pri tem se načeloma držimo 

zakona ali kolektivne pogodbe, saj 

gre za uraden odgovor z naše 

strani. Sicer pa je odvisno od 

narave vprašanja naših 

uporabnikov. V primeru, da gre za 

kršitev pacientovih pravic 

(6) 

 

Odgovorijo vsem (7) 

V najkrajšem možnem 

času (8) 

 

Sledijo zakonodaji in 

pravilom ZZZS (9) 

 

Prihaja do neljubih situacij 

zaradi pacientovega 

nepoznavanja zakonodaje 

(10) 

 

Odgovore podajajo na 

kulturen in razumljiv 

način (11) 

 

 

 

Po telefonu (12) 

Elektronska pošta (13) 

Osebno (14) 

Po pošti (15) 

 

Odgovorijo vsem (16) 

Čim hitreje (od enega do 

pet dni) (17) 

 

Odgovore prilagodijo 

uporabnikovim 

vprašanjem (18) 

 

Čim bolj razumljiv način 

odgovarjanja, saj veliko 

uporabnikov ne razume 

tega delovnega področja 

(19) 

 

 

 

 

Elektronska pošta (20) 

Po telefonu (21) 

Po pošti (22) 

Osebno (23) 

 

Odgovorijo vsem (24) 

V 8 do 30 dneh (25) 

 

Sledijo zakonodaji ali 

kolektivni pogodbi (26) 

 

Odgovore prilagodijo 

vprašanjem uporabnikov 

(27) 

 

Odgovore sestavijo na 

prijazen način (28) 

V okviru internih 

projektov 

Oseba, pristojna za 

prijave kršitev pravic 

uporabnikov 

 

Odgovirijo vsem 

 

 

 

Trudijo se odgovoriti v 

najkrajšem možnem 

času, ki ga predpisuje 

tudi zakonodaja (od 1 do 

30 dni) 

 

Pri odgovarjanju sledijo 

zakonodaji, če se da, pa 

nekateri rešujejo zadeve 

tudi hitreje, kot veleva 

zakonodaja, in izven 

uradnih ur 

 

Odgovore prilagodijo 

uporabnikovim 

vprašanjem  

 

Poskušajo odgovarjati na 

prijazen in razumljiv 

način  

 

Do težav prihaja 

predvsem zaradi 

nepoznavanja delovnega 

področja ali zakonodaje 

na strani uporabnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selekcija pri 

podajanju odgovorov 

 

 

Čas, v katerem 

odgovorijo 

 

 

 

 

 

Sledenje zakonodaji 

pri odgovarjanju 

 

 

 

 

Prilagajanje 

uporabnikom pri 

odgovarjanju 

 

 

 

 

 

 

Najbolj pogoste 

težave pri 

uporabnikih 



 

 
 

pohvalo ali kakšno neuradno 

vprašanje, poskusimo pripraviti 

odgovor na najbolj prijazen način.  

 

Respondent 4: 

Prek elektronske pošte, telefona, 

osebno, … Odgovorimo vsem, 

razen če je vloga žaljiva. To 

storimo v predpisanem času. Glede 

na naravo naše ustanove se 

trudimo prilagajati strankam. 

Velikokrat se srečujemo s težavo, 

ko pritožbe niso rešene tako hitro 

kot si stranke želijo. Ko gre za 

javna sredstva, ne moremo 

prekoračevati zakonskih okvirov. 

Ko pa gre na primer za prošnjo, da 

prej izdamo odločbo, pa lahko 

pohitimo. Prav tako smo za 

potrebe naših uporabnikov vedno 

odprti, tudi ob torkih in četrtkih, 

ko ni uradnih ur. 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Za to imamo namenjeno knjigo 

pritožb. Če stranka navede poleg 

zapisa še svoje ime, ji tudi pisno 

odgovorimo. Stranke nam pišejo 

tudi po elektronski pošti, tako na 

splošni elektronski naslov kot tudi 

direktno meni, direktorju. Nekateri 

pa pridejo tudi osebno. 

Odgovorimo vsem, v treh dneh. Če 

je potrebno zadevo še dodatno 

raziskati, stranko v teh treh dneh 

obvestimo o tem, da se z njeno 

zadevo ukvarjamo in ji bomo 

odgovorili takoj, ko bomo lahko. 

 

Respondent 6: 

Stranke lahko z nami komunicirajo 

osebno ali pa prek telefona in 

pisno. V avli urada sprejemamo 

vloge, informiramo, izdajamo 

odločbe v zvezi z davkom na 

promet neprimičnin in davkom na 

motorna vozila. Na vprašanja 

odgovarjamo pisno, tudi prek 

elektronske pošte ali pa strankam 

odgovorimo po telefonu. Težimo k 

temu, da odgovorimo čim prej, pri 

tem pa je potrebna tudi verifikacja 

odgovora na Generalnem 

finančnem uradu (GFU). Na 

 

 

 

 

Elektronska pošta (29) 

Po telefonu (30) 

Osebno (31) 

 

Odgovorijo vsem (razen, 

če je vloga žaljiva) (32) 

Odgovorijo v predpisanem 

času (33) 

Odgovore prilagodijo 

uporabnikom (34) 

 

Nekateri uporabniki se 

pritožujejo, da vloge niso 

rešene tako hitro, kot si 

želijo (35) 

 

Če se da, z odločbami 

pohitijo (36) 

 

Odprti so za težave 

uporabnikov tudi izven 

časa uradnih ur (37) 

 

 

 

Knjiga pritožb (38) 

Elektronska pošta (39) 

Osebno (40) 

 

Odgovorijo vsem (41) 

Odgovorijo v treh dneh 

oziroma takoj, ko lahko 

(42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebno v avli urada(43) 

Po telefonu (44) 

Pisno (45) 

Prek elektronske pošte 

(46) 

Trudijo se odgovoriti čim 

prej – potrebna 

verifikacija GFU (47) 

Trudijo se, da bi njihove 

odgovore stranke čim bolj 

razumele (48) 

 

 

 

 



 

 
 

pripombe odgovorimo telefonsko 

ali pisno v 15-ih dneh.Telefonsko 

pojasnjujemo člene zakonov, pri 

čemer se trudimo, da nas stranke 

razumejo. Pri pisnih odgovorih 

rezimiramo vprašanja – v ležečem 

tisku pojasnimo zadeve v 

preprostem jeziku, v nadaljevanju 

pa to podpremo z zakonskimi 

določbami. 

 

Respondent 7: 

Z nami lahko komunicirajo tako, 

da svoje pritožbe ali pohvale 

vpišejo v knjigo pritožb in pohval 

v sprejemni pisarni, lahko pošljejo 

pritožbo v urad predsednice, in 

sicer na elektronski naslov urada 

predsednice. Odgovorimo vsem, 

razen, če me ne seznanijo  s 

pritožbo. Običajno odgovorimo v 

7 dneh, razen če je zahteva za 

dostop po Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja. V 

takem primeru odgovorimo v roku 

20 delovnih dni. Sama odgovarjam 

bolj poljudno, če pa se stranka 

sklicuje na točno določen člen 

zakona, potem pa strogo ozko po 

določbi zakona. 

 

Respondent 8: 

Vedno odgovorimo vsem. 

Poskusimo odgovoriti v čim 

krajšem času, kar je ponavadi v 

enem dnevu, pri tem je v prvi vrsti 

zakonodaja. Predvsem pa želimo 

uporabnikom odgovoriti na čim 

bolj preprost način. Zdrava 

kmečka pamet. 

 

 

Respondent 9: 

Z novo interaktivno spletno stranjo 

smo uvedli tudi portal za 

uporabnike, prek katerega lahko 

komunicirajo z nami. Drugače pa 

sta na voljo še elektronska pošta in 

telefon, lahko pa pridejo tudi 

osebno. Odgovorimo vsem, takoj 

oz. najkasneje v roku 7 dni. 

Odgovor vedno pripravimo tako, 

da temelji na zakonodaji in potem 

še zadevo dodatno obrazložimo. 

 

 

 

Respondent 10: 

Pohvale in pripombe lahko vpišejo 

v knjigo pripomb in pohval ali pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga pritožb in pohval 

(49) 

Pritožbe lahko pošljejo 

predsednici sodišča (50) 

Odgovorijo vsem (51) 

Odgovorijo v 7-ih dneh, 

razen če gre za dostop 

informacij javnega 

značaja (52) 

Odgovarjajo poljudno, 

razen ko gre za 

sklicevanje na določen 

člen zakona (53) 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo vsem (54) 

Odgovarjajo v čim 

krajšem možnem času (en 

dan) (55) 

Poskušajo odgovoriti na 

čim bolj preprost način, 

vendar se pri tem držijo 

zakonodaje (56) 

 

 

 

Interaktivna spletna stran 

– portal za uporabnike 

(57) 

Elektronska pošta (58) 

Telefon (59) 

Osebno (60) 

Odgovorijo vsem (61) 

Odgovorijo najkasneje v 

7-ih dneh (62) 

Odgovori temeljijo na 

zakonodaji, nato zadevo 

dodatno obrazložijo (63) 

 

 

 

Knjiga pripomb in pohval 

(64) 

Obrazci (65) 

Elektronska pošta (66) 



 

 
 

izpolnijo obrazec, ki ga najdejo na 

naši spletni strani. Vprašanja nam 

zastavijo večinoma prek e-pošte. V 

veliki meri odgovorimo na vse 

pripombe, pohvale in vprašanja, 

skladno s 17. členom Uredbe o 

upravnem poslovanju. Tudi 

odgovore podamo skladno z roki, 

ki jih določa Uredba o upravnem 

poslovanju (najpozneje v 15 dneh 

po prejemu). Trudimo se podati 

odgovore na stranki razumljiv 

način, seveda znotraj okvirov, ki 

jih določa zakonodaja. 

Odgovorijo vsem (67) 

Odgovorijo v času, 

skladnem z zakonodajo 

(največ 15 dni po 

prejemu) (68) 

Odgovore podajajo na 

strankam razumljiv način, 

znotraj okvirov 

zakonodaje (69) 

 

Vprašanje 4: Na kakšen način oblikujete standarde nudenja storitev? 

- Koliko vpliva imajo pri tem predlogi in pritožbe ter izkušnje z uporabniki? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Standarde imamo napisane po 

pravilih stroke in so prilagojeni na 

storitve, ki jih opravljamo. 

Oblikovani so glede na zahteve 

Standarda ISO 9001-9015 in 

AACI. 

Direktnega vpliva uporabniki pri 

tem nimajo, razen če se pokažejo 

večja odstopanja ali 

nezadovoljstvo. V kolikor pride 

do odstopanj pri storitvah 

(napake, neskladja, neljubi 

dogodki), se običajno 

preoblikujejo tudi standardi.  

 

Respondent 2:  

Glede na to, da smo javna uprava, 

storitve nudimo tako kot nam 

veleva zakon. Stranke nimajo 

direktnega vpliva na naše 

poslovanje, lahko pa posredujemo 

njihove pritožbe in predloge na 

glavni urad, ki sprejema novosti. 

 

 

 

 

 

Respondent 3:  

Standarde poskušamo oblikovati 

v drugi polovici tekočega leta, ko 

pričnemo s pripravo plana za 

prihodnje leto. Pri tem 

upoštevamo zakonodajo, prav 

gotovo pa pri pripravi 

upoštevamo tudi smernice, ki smo 

jih prejeli s strani naših 

uporabnikov. 

 

Respondent 4: 

 

Standardi, oblikovani po 

pravilih stroke in 

prilagojeni vrsti storitev 

(1) 

 

Uporabniki nimajo 

neposrednega vpliva, razen 

pri večjem nezadovoljstvu 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Standarde oblikujejo na 

podlagi zakonodaje (3) 

 

Stranke nimajo 

neposrednega vpliva (4) 

 

Pritožbe strank lahko 

pošljejo na glavni urad, ki 

sprejema novosti na 

področju poslovanja (5) 

 

 

 

Standarde oblikujejo 

enkrat letno (6) 

 

Pri oblikovanju standardov 

upoštevajo zakonodajo (7) 

 

Upoštevajo tudi predloge 

uporabnikov (8) 

 

 

 

 

Standarde oblikujejo 

predvsem na podlagi: 

 

Zakonodaje 

 

Vrste storitev 

 

Ena ustanova upošteva 

Strategijo razvoja 

javnega sektorja 2020 

 

Nekateri upoštevajo tudi 

predloge uporabnikov. 

 

 

 

 

Podlaga za 

oblikovanje 

standardov 

poslovanja 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevanje 

predlogov 

uporabnikov 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pri tem med drugim upoštevamo 

tudi analizo zadovoljstva z našimi 

storitvami. Tudi, ko sami 

opazimo, da je kakšna sprememba 

potrebna, le-to uvedemo. Drugače 

pa se držimo pravilnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Pri tem upoštevamo Strategijo 

razvoja javnega sektorja 2020. 

Prav tako pa pri oblikovanju 

poslovanja sodelujemo z 

generalno direktorico Zavoda za 

zaposlovanje, direktorji področnih 

Zavodov za zaposlovanje in 

direktorji območnih služb. Glede 

predlogov uporabnikov 

upoštevamo zakonodajo. Vezani 

pa smo tudi na svet zavoda, ki 

med drugim potrjuje tudi poslovni 

načrt za tekoče leto. 

 

 

 

Respondent 6: 

Trudimo se, da bi predloge 

uporabnikov upoštevali. 

Pošiljamo jih na Generalni 

finančni urad (GFU) in potem se 

ti predlogi po njihovi presoji 

upoštevajo. GFU kreira politiko, 

sami nimamo toliko manevrskega 

prostora. 

 

Respondent 7: 

Standardi so zapisani v zakonu o 

sodišču in v sodnem redu. 

Vrhovno sodišče RS tudi doda pri 

tem. Pa Ministrstvo za 

pravosodje, kot razlagatelj zakona 

in sodnega reda. Prav veliko 

manevrskega prostora za 

oblikovanje standardov nimamo. 

 

Respondent 8: 

Predlogi uporabnikov imajo zelo 

velik vpliv pri oblikovanju našega 

delovanja, sploh če so podani 

konstruktivno. 

Pritožb je pa zanemarljivo malo. 

 

Respondent 9: 

Pri oblikovanju tega, kako 

nudimo naše storitve poskušamo 

Pri oblikovanju standardov 

se držijo pravilnika (9) 

 

Upoštevajo tudi rezultate 

analize zadovoljstva 

uporabnikov (10) 

 

Spremembe pri poslovanju 

uvajajo tudi, ko sami 

opazijo, da so le-te 

potrebne (11) 

 

 

Upoštevajo Strategijo 

razvoja javnega sektorja 

2020 (12) 

 

Sodelujejo z drugimi 

vodilnimi osebami s tega 

področja delovanja (13) 

 

Pri predlogih uporabnikov 

upoševajo zakonodajo (14) 

 

Svet zavoda potrjuje 

poslovni načrt za tekoče 

leto (15) 

 

 

 

Predloge se trudijo 

upoštevati (16) 

 

Sami pri tem nimajo veliko 

manevrskega prostora (17) 

 

 

 

 

 

Standardi so podrejeni 

zakonodaji in ostalim 

pravilnikom (18) 

 

Nimajo veliko 

manevrskega prostora za 

samostojno oblikovanje 

standardov (19) 

 

 

Predlogi uporabnikov 

imajo velik vpliv na način 

dela (20) 

 

Pritožb je malo (21) 

 

 

 

Trudijo se upoštevati 

predloge strank (22) 



 

 
 

kar se da upoševati tudi stranke. 

Imajo veliko vpliva pri tem, saj se 

iz vsakega odgovora stranki tudi 

nekaj naučiš. 

 

Respondent 10: 

Oblikovanih standardov nimamo, 

se pa trudimo čimbolj približati 

strankam, skladno z zakonodajo. 

V primeru, da je predlog stranke 

uporaben, izvedljiv in v okviru 

finančnih zmožnosti, ga skušamo 

uresničiti. 

 

Stranke imajo veliko 

vpliva (23) 

 

 

 

Trudijo se upoštevati 

predloge strank skladno z 

zakonodajo (24) 

 

Vprašanje 5: Ali menite, da so uporabniki na splošno zadovoljni z vašimi storitvami in kaj bi lahko storili, 

da bi bili še bolj? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Mislim, da lahko rečem, da so 

uporabnice zadovoljne z izvedbo 

naših storitev. Vedno pa se 

pojavljajo kakšni novi predlogi za 

izboljšave in vedno je še kaj 

prostora za to, da storimo kaj še 

boljše. 

 

Respondent 2:  

Da, menim da so stranke kar 

zadovoljne, vsaj na naši lokaciji, 

ker nimamo zaostankov in delamo 

v prid strank. Seveda je vedno 

lahko še boljše. 

 

 

 

Respondent 3:  

Naši uporabniki so z našimi 

storitvami srednje dobro 

zadovoljni. (ocena med 1 in 10, 

nekje med 6 in 7). Če bi imeli pri 

opravljanju storitev za 

posameznika namenjenega več 

časa, bi bile lahko naše storitve še 

bolje opravljene, ocene 

zadovoljstva pa zagotovo še višje. 

 

Respondent 4: 

9 let že merimo zadovoljstvo 

uporabnikov in lahko rečem, da je 

sumarna ocena vsako leto višja. 

Trenutno je že nad 4,5. Zato 

menim, da so stranke zadovoljne, 

se pa vedno trudimo biti še boljši. 

 

 

Respondent 5: 

Glede na ankete lahko rečem, da 

so rezultati oziroma ocene 

 

Uporabniki so zadovoljni s 

storitvami (1) 

 

Vedno je še nekaj prostora 

za izboljšave (2) 

 

 

 

 

Uporabniki so kar 

zadovoljni s storitvami (3) 

 

Vedno je prostor za 

izboljšave (4) 

 

 

 

 

Uporabniki so srednje 

dobro zadovoljni s 

storitvami (5) 

 

Potrebovali bi več časa za 

vsakega posameznika, da 

bi bili uporabniki še bolj 

zadovoljni (6) 

 

 

 

Uporabniki so vedno bolj 

zadovoljni s storitvami (7) 

 

Vedno se trudijo biti še 

boljši (8) 

 

 

 

 

Uporabniki so zadovoljni s 

storitvami (9) 

 

Uporabniki so večinoma 

zadovoljni s storitvami 

 

Ugotavljajo, da se vedno 

najde prostor za dodatne 

izboljšave   

 

Potrebovali bi več časa 

za posameznika 

 

Potrebovali bi več 

zaposlenih  

 

Izboljšati bi bilo 

potrebno prostorsko 

stisko 

 

Potrebno bi bilo redno 

obveščanje javnosti o 

njihovem delu  

 

Nekateri uporabniki 

imajo nerealna 

pričakovanja  

 

 

 

 

 

Pozitivna ocena 

uporabnikov storitev 

 

 

Ugotovitve glede 

možnih izboljšav  

 

 



 

 
 

vzpodbudne. Vendar se vedno 

lahko naredi še kaj več. Na tem 

mestu je potrebno povedati, da 

imajo stranke – brezposelni – 

velikokrat nerealna pričakovanja 

glede tega, kakšno zaposlitev 

pričakujejo in kakšno plačilo za 

le-to. Naša naloga pa je, da jim 

zagotovimo delo, s katerim bodo 

na nek način preskrbljeni. Tudi 

delodajalci so imeli včasih visoka 

pričakovanja, danes pa ne več, saj 

jih dobro obveščamo o trenutnem 

stanju. 

 

Respondent 6: 

Menim, da so stranke zadovoljne, 

se pa trudimo čim bolj upoštevati 

njihove predloge in preglednost 

informacij na spletni strani. Če bi 

imeli v klicnih centrih več 

zaposlenih, bi bilo zadovoljstvo 

še boljše. Ocene zadovoljstva so 

že sedaj dobre, po standardih smo 

dosti v vrhu. Število pripomb se z 

leti niža, število pohval pa 

narašča. Samo za primer lahko 

povem, da smo imeli v letu 2016 

30 pripomb in 59 pohval, v letu 

2017 pa 18 pripomb in 66 pohval. 

V našem oddelku spremljamo tudi 

vse žaljive opazke in pripombe. 

Od avgusta 2017 do konca 

letošnjega aprila je bilo teh 47. To 

so res nesramni in žaljivi primeri. 

 

Respondent 7: 

Po zadnji anketi Vrhovnega 

sodišča RS zadovoljstvo 

uporabnikov s storitvami sodišč v 

državi narašča. 

Morda bi bilo primerno četrtletno 

obveščanje javnosti o našem delu 

preko lokalnih medijev. 

 

Respondent 8: 

Na splošno se mi zdi, da so 

uporabniki zelo zadovoljni z 

našimi storitvami. 

Na bolje vsako leto rešujemo 

prostorsko stisko. S tem 

izboljšujemo predvsem delovne 

pogoje, kar se pozna potem tudi 

pri učencih, ki raje obiskujejo 

pouk. 

 

Respondent 9: 

Uporabniki so zadovoljni, se mi 

zdi. Težko je doseči večje 

zadovoljstvo, ker čisto vsi ne 

 

Vedno se da narediti še kaj 

več (10) 

 

Stranke imajo velikokrat 

nerealna pričakovanja (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabniki so zadovoljni – 

ocena zadovoljstva se viša 

(12) 

 

Potrebovali bi več 

zaoslenih v klicnih centrih 

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljtvo strank narašča 

(14) 

 

Potrebno bi bilo redno 

obveščanje javnosti o 

njihovem delu (15) 

 

 

 

Uporabniki so zelo 

zadovoljni (16) 

 

Poskušajo reševati 

prostorsko stisko (17) 

 

 

 

 

 

 

Uporabniki so zadovoljni 

(18) 

 



 

 
 

bodo nikoli zadovoljni. 

 

 

Respondent 10: 

Na splošno menimo, da so stranke 

zadovoljne z našimi storitvami. 

Za leto 2016  znaša povprečna 

ocena zadovoljstva strank s 

ponujenimi storitvami 4,66. V 

letošnjem letu smo že izvedli 

anketiranje, vendar smo trenutno 

še v fazi obdelovanja podatkov, 

tako da vam končne ocene ne 

morem dati. 

Nikoli ne bodo zadovoljni 

vsi (19) 

 

 

Uporabniki so zadovoljni 

(20) 

 

Visoka ocena zadovoljstva 

s storitvami (21) 

 

Vprašanje 6: Ali obstajajo ovire, ki jih sami kot organizacija ne morete odpraviti in ki preprečujejo, da bi 

svoje delovanje še bolj približali uporabnikom? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Veliko je odvisno od trenutnih 

zastarelih kapacitet in z njimi 

povezanih stroškov. Trenutno 

prenavljamo porodni blok, naše 

želje v prihodnje pa so, da gremo 

v celostno obnovo ustanove, v 

kolikor bodo zagotovljena 

finančna sredstva. 

 

Respondent 2:  

Da, včasih obstajajo, predvsem 

zakonske. Te ovire preprečujejo, 

da bi se strankam posvetili na 

način, ki bi bil morda bolj 

prijazen do njih ali pa da bi jim 

posvetili več časa. 

 

Respondent 3:  

Žal so ovire povezane z zakoni, 

pravilniki in internimi akti, saj se 

moramo pri svojem delu vedno 

držati predpisanega protokola. 

Včasih bi morali te protokole 

izpustiti iz rok ter zadeve rešiti 

drugače, ne pa z odločbami, 

sklepi, ipd. 

 

 

Respondent 4: 

Najbolj pereča je kadrovska 

podhranjenost. Če bi bilo več 

zaposlenih, bi lahko več časa 

porabili za vsakega uporabnika, 

tako pa se moramo držati 

kadrovskih načrtov. 

 

 

Respondent 5: 

Vedno se da kaj izboljšati. 

 

 

Zastarele kapacitete in z 

njimi povezani stroški (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonske ovire (2) 

 

Strankam ne morejo 

posvetiti toliko časa, kot bi 

dejansko potrebovale (3) 

 

 

 

 

 

Zakonske ovire (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrovska podhranjenost 

(5) 

 

Uporabnikom ne morejo 

posvetiti toliko časa, kot se 

jim zdi primerno (6) 

 

 

 

Zakonske ovire (7) 

 

Zastarela oprema 

 

Tehnične ovire 

 

Prostorska stiska 

 

 

Zakonske ovire, ki 

povzročajo: 

 

Premalo časa za 

posameznega uporabnika 

 

Kadrovsko 

podhranjenost 

 

Nesmiselne ukrepe 

 

Premalo fleksibilnosti pri 

delovanju 

 

Finančne ovire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, ki jih 

predstavlja 

opremljenost 

organizacije 

 

 

 

 

Ovire, ki jih 

predstavlja 

zakonodaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Osnova je zakonodaja, kar je 

lahko tudi ovira. Kot primer lahko 

podam težavo, ko se oseba zaradi 

različnih razlogov ni sposobna 

zaposliti, pa mora biti vseeno 

prijavljena na zavod, da je lahko 

deležna določene pomoči. Druga 

težava je na primer v tem, da ne 

moremo ugotavljati, ali je 

določena oseba zares aktivna pri 

iskanju zaposlitve. 

 

Respondent 6: 

Obstajajo, in sicer ljudje in 

tehnična oprema oziroma 

podpora. 

 

 

Respondent 7: 

Seveda obstajajo. Že samo 

poslanstvo sodišča, pa zakoni in 

ostali predpisi (npr. o varovanju 

podatkov, ...). 

 

Respondent 8: 

Seveda obstajajo ovire. Predvsem 

bi tukaj omenil prostorsko stisko. 

Ampak vsako leto to rešujemo s 

pomočjo občine. 

 

Respondent 9: 

Seveda, ovire obstajajo,  

predvsem na državni ravni, preko 

katerih občine ne moremo in smo 

lahko za svoje občane le 

komunikacijski kanal. 

 

Respondent 10: 

Da, ovire obstajajo, in sicer 

nezadostno število kadra in 

finančne ovire, ki so vezane na 

proračun. 

 

Nesmiselni ukrepi (8) 

 

Ovire pri delovanju oz. 

fleksibilnosti (9) 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrovske ovire (10) 

 

Tehnične ovire (11) 

 

 

 

 

Zakonske ovire in drugi 

predpisi (12) 

 

 

 

 

Prostorska stiska (13) 

 

 

 

 

 

Zakonske ovire (14) 

 

 

 

 

 

 

Kadrovske ovire (15) 

 

Finančne ovire (16) 

 

Vprašanje 7: Katere aktivnosti, ki so najbolj pripomogle k zadovoljstvu vaših uporabnikov, bi izpostavili? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Tu bi izpostavila predvsem 

babiško ambulanto, krajšo 

hospitalizacijo, novejše načine 

operativnih posegov, hipnozo, 

projekt »vprašaj babico«, … Te 

rešitve so se izkazale za uspešne 

pri doseganju boljšega 

zadovoljstva pacientk.  

 

 

 

 

Respondent 2:  

Najbolj bi izpostavila odprtost in 

 

Babiška ambulanta (1) 

 

Krajša hospitalizacija (2) 

 

Novejši načini operativnih 

posegov (3) 

 

Hipnoza (4) 

 

Projekt »Vprašaj babico« 

(5) 

 

 

Odprtost in prijaznost 

 

Babiška ambulanta  

 

Hipnoza 

 

Projekt »Vprašaj babico« 

 

Predstavitev orkestrov 

osnovnim šolam 

 

Glasbena pravljica za 

vrtce 

 

Dan odprtih vrat 

 

 

 

 

Specifične interne 

aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

prijaznost ljudi v naši pisarni, ki 

direktno sodelujejo s strankami. 

 

Respondent 3:  

Prijazen in uslužen delavec, ki 

prisluhne uporabnikom naših 

storitev. Prav tako smo opremili 

prijetno pisarno za pogovor s 

posamezniki pri predstavitvi 

njegove stiske ali vprašanja. 

 

Respondent 4: 

Težko bi izpostavila kakšne 

določene aktivnosti. Včasih smo 

izvajali model upravljanja 

kakovosti E-Qalin, s pomočjo 

katerega smo odpravili slabosti, ki 

so bile izpostavljene. Tako je 

sedaj ostalo. Trenutno ni nekih 

posebnih pobud ali pritožb, da bi 

morali vpeljevati posebne 

aktivnosti.   

 

Respondent 5: 

Osebni stik zaposlenih je najbolj 

pomemben pri zadovoljstvu 

uporabnikov, zato upam, da lahko 

rečem, da so to zaposleni. 

 

 

Respondent 6: 

Nedvomno so to naše delo v avli 

urada, vzpostavitev in delovanje 

klicnih centrov in izobraževanja. 

Vse to si štejemo v čast. 

 

 

Respondent 7: 

Izpostavila bi dostopnost pisarn v 

času uradnih ur in tudi izven njih. 

Tudi namestitev dodatnih ekranov 

za stranke v razpravnih dvoranah 

se je pokazala za dobro. 

 

 

Respondent 8: 

Izpostavil bi različne projekte. Na 

primer predstavitev orkestrov za 

osnovne šole, glasbena pravljica 

za vrtce, dan odprtih vrat, 

izvenšolski koncerti v 

sodelovanju z drugimi društvi 

oziroma zavodi, … 

 

 

 

 

 

Respondent 9: 

Nova spletna stran se je izkazala 

zaposlenih (6) 

 

 

 

Prijazni in uslužni 

zaposleni (7) 

 

Posebna pisarna za 

pogovor z uporabniki 

glede njihove stiske  (8) 

 

 

Ne vpeljujejo posebnih 

aktivnosti (9) 

 

Po modelu upravljanja 

kakovosti E-Qualin so 

odpravili najbolj 

izpostavljene slabosti (10) 

 

 

 

 

 

K zadovoljstvu najbolj 

pripomorejo zaposleni z 

osebnim stikom (11) 

 

 

 

 

Delo s strankami v avli 

urada (12) 

Klicni centri (13) 

Izobraževanja (14) 

 

 

 

Dostopnost tudi izven časa 

uradnih ur (15) 

 

Dodatni ekrani za stranke 

v razpravnih dvoranah (16) 

 

 

 

Predstavitev orkestrov 

osnovnim šolam (17) 

 

Glasbena pravljica za vrtce 

(18) 

 

Dan odprtih vrat (19) 

 

Koncerti v sodelovanju z 

drugimi društvi, zavodi, … 

(20) 

 

 

 

Koncerti v sodelovanju z 

drugimi društvi, zavodi, 

… 

 

 

Poseben prostor za 

pogovor z uporabnikom 

o njegovi stiski 

 

Krajša hospitalizacija  

 

Dostopnost izven 

uradnih ur 

 

Dodatni ekrani za stranke 

v razpravnih dvoranah 

 

Dobro in obsežno 

podajanje informacij 

 

Vpogled v čakalne vrste 

na spletni strani 

 

Univerzalna okenca 

 

Lističi za čakanje v vrsti 

 

Prisotnost matičark v 

porodnišnici 

 

 

 

Novejši načini 

operativnih posegov  

 

Klicni centri 

 

Izobraževanja 

 

Nova spletna stran 

 

 

 

Odprti, prijazni in 

uslužni zaposleni 

 

 

 

Ni potrebe po posebnih 

aktivnostih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akivnosti za boljše 

počutje uporabnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti za bolj 

kakovostno 

opravljanje storitev 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti, povezane 

z lastnostmi 

zaposlenih 



 

 
 

za pozitivno pridobitev. Omenil 

bi še dobro in obsežno podajanje 

informacij.  

 

 

 

Respondent 10: 

Izpostavila bi uvedbo vpogleda v 

čakalne vrste na lokaciji Tobačna 

5 na naši spletni strani, uvedbo 

univerzalnih okenc, uporabo 

lističev za čakanje v vrsti in 

uvedbo čakalnih vrst po 

čakalnicah na lokaciji Tobačna 5 

ter prisotnost naših matičark v 

Porodnišnici Ljubljana. 

 

Nova spletna stran (21) 

 

Dobro in obsežno 

podajanje informacij (22) 

 

 

 

Vpogled v čakalne vrste na 

spletni strani (23) 

 

Univerzalna okenca (24) 

 

Lističi za čakanje v vrsti 

(25) 

 

Čakalne vrste v čakalnicah 

(26) 

 

Prisotnost matičark v 

porodnišnici (27) 

 

 

 

 

Vprašanje 8: Kako izobražujete zaposlene na področju poslovanja s strankami? 

- Kaj bi poleg izobraževanja še izpostavili pri trudu za zaposlene, ki delajo s strankami, v 

smeri, da bi bili ti še bolj učinkoviti in stranke z njimi še bolj zadovoljne? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Zaposleni se redno izobražujejo 

na področjih stroke in tudi na 

alternativnih izobraževanjih 

(Tudi beseda je zdravilo, 

Komunikacija s pacienti, …). 

Na podlagi pritožb nad 

neprimerno obravnavo zaposlenih 

do pacientk naredimo varnostne 

pogovore z vpletenimi 

zaposlenimi in skupaj 

obravnavamo primer in rešitve. 

 

Respondent 2:  

Za zaposlene glede na potrebe 

organiziramo različna 

izobraževanja ali tečaje. 

Poskušamo nagraditi njihovo 

uspešnost. Zaradi varčevanja se 

trudimo zaposlene motivirati na 

kakšne drugačne načine, ki niso 

finančne narave. Tudi preprosta 

pohvala lahko naredi veliko. 

 

Respondent 3:  

Poudarek pri izobraževanjih je na 

komunikaciji z zunanjimi 

osebami. Drugače pa bi najbolj 

izpostavila strpnost pri podajanju 

odgovorov, še posebno v 

primerih, ko uporabniki odgovora 

 

Zaposleni se redno 

izobražujejo tako na 

strokovnem kot tudi na 

področju dela s pacienti 

(1) 

 

Upoštevajo pritožbe 

pacientov in z vpletenimi 

zaposlenimi skušajo 

odpraviti slabosti (2) 

 

 

 

Za zaposlene organizirajo 

izobraževanja in tečaje (3) 

 

Nagrajujejo uspešnost 

zaposlenih (4) 

 

Nagrade zaradi 

varčevalnih ukrepov niso 

finančne narave (5) 

 

 

Izobraževanje zaposlenih 

na področju komunikacije 

z uporabniki (6) 

 

Strpnost pri podajanju 

odgovorov uporabnikom 

 

Zaposlene redno 

izobražujejo na področju 

dela s strankami 

 

 

 

Izobraževanja s področja 

komunikacije z 

uporabniki 

 

Izobraževanja na temo 

dela s strankami 

 

Izobraževanje zaposlenih 

za dobro obvladovanje 

potreb in zahtev strank 

 

Izobraževanje začetnikov 

 

Izobraževanje zaposlenih, 

ki opravljajo zahtevno 

delo 

 

Izobraževanje v primeru 

pomanjkanja znanja 

 

Izobraževanje v primeru 

težav z uporabniki 

 

 

 

Izobraževanje 

zaposlenih na 

področju dela s 

strankami 

 

 

Vrste in razlogi za  

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ne razumejo.  

 

Respondent 4: 

Veliko je izobraževanj, še 

posebej za delavce začetnike in 

tiste, ki imajo zahtevno delo. 

Trudimo se vzpostavljati dobro 

delovno klimo, tudi z druženji, 

skupnimi kavami in malicami, 

kar vpliva na razbremenitev 

delavcev. Izpostavljamo tudi 

timsko delo, ki prav tako deluje 

razbremenjujoče. 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Izobraževanj za zaposlene je 

ogromno: delavnice, e-učenje, 

osvežitvena izobraževanja, … Ko 

ugotovimo, da zaposlenemu 

določeno znanje primanjkuje, mu 

predlagamo izobraževanje na tem 

področju. Tudi v primeru, da za 

kakšnega zaposlenega dobimo 

veliko pritožb, ki so večinoma 

vezane na njegove 

komunikacijske veščine, 

urgiramo tako, da mu predlagamo 

izobraževanje s tega področja. Je 

pa res, da so kakšne pritožbe 

morda neutemeljene, saj včasih 

svetovalec ne more biti 

razumevajoč na način, kot želi 

stranka, ker tega zakon ne 

dopušča. V zvezi z dodatnimi 

aktivnostmi pri trudu za 

zaposlene lahko povem, da je 

včasih bila na voljo finančna 

stimulacija za dobre delavce, 

danes pa zaradi varčevalnih 

ukrepov tega ni več in dobre 

delavce lahko samo še 

pohvalimo.  

 

Respondent 6: 

Izobražujemo jih z delavnicami, 

kot so Učinkovita telefonska 

komunikacija, Obvladovanje 

stresa, Komuniciranje s težavnimi 

strankami. Dejansko so najbolj 

izpostavljeni sodelavci v avli. To 

delo je stresno ter psihično in 

fizično naporno. Z vzpostavitvijo 

in delovanjem klicnih centrov 

smo zagotovili optimalne pogoje 

za opravljanje dela. Uslužbenec 

odgovarja na telefonska 

vprašanja le del svojega 

(7) 

 

 

Izobraževanje predvsem  

zaposlenih začetnikov in 

tistih, ki imajo zahtevno 

delo (8) 

 

Pozitivna delovna klima 

(9) 

 

Poudarek na 

rezabremenjujočih 

aktivnostih za zaposlene 

(10) 

 

 

Za zaposlene organizirajo 

različna izobraževanja (11) 

 

V primeru, da 

zaposlenemu manjka 

določeno znanje ali v 

povezavi z njim dobijo 

veliko pritožb, mu 

predlagajo izobraževanje 

(12) 

 

 

Stimulacija zaposlenih 

zaradi varčevalnih ukrepov 

samo še s s pohvalami (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnice za zaposlene na 

temo dela in 

komuniciranja s strankami 

(14) 

 

 

 

Zagotavljanje optimalnih 

pogojev za delo (15) 

 

 

 

 

 

Nagrajevanje uspešnosti 

zaposlenih 

 

Nefinančna stimulacija 

zaposlenih 

 

Pozitvna delovna klima 

 

Aktivnosti, ki 

razbremenjujejo 

zaposlene 

 

Zagotavljanje optimalnih 

pogojev za delo 

 

Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

 

 

 

 

Motivacija 

zaposlenih, ki delajo 

z uporabniki 



 

 
 

delovnega časa, preostali del pa 

pripravlja pisne odgovore in se 

izobražuje. 

 

Respondent 7: 

Naše zaposlene izobražujemo na 

tečajih in seminarjih za delo s 

strankami, za delo s težavnimi in 

nasilnimi strankami, … Menim, 

da morajo biti uslužbenci 

suvereni pri opravljanju svojega 

dela in ga obvladovati, nato tudi s 

stranko lahko bolj učinkovito 

komunicirajo. Morebiti stranke 

tudi niso seznanjene s načinom 

dela posamezne pisarne in bi bilo 

primerno splošno javnost 

seznanjati o tem, ne le sodišča, 

temveč vsi deležniki, ki 

sodelujejo v procesu dela na 

sodiščih. 

 

Respondent 8: 

V sklopu dela z učenci in 

njihovimi starši jih izobražejemo 

predvsem na področjih 

komunikacije in retorike. 

 

 

Respondent 9: 

Pridobili smo Standard ISO 9001, 

kar pomeni, da dobro 

obvladujemo potrebe in zahteve 

naših strank oziroma občanov. 

Zaposlene v tej smeri redno 

izobražujemo. 

 

Respondent 10: 

Poskušamo organizirati čim več 

seminarjev in izobraževanj. 

Nekatere organiziramo sami, 

nekatere pa v okviru Upravne 

akademije. S promocijo zdravja 

na delovnem mestu skušamo 

zaposlene ozaveščati in jih 

spominjati na zdrav življenjski 

slog. Nekaj časa smo izvajali 

telovadbo na delovnem mestu, 

predavanja s področja zdrave 

prehrane itd. 

 

 

 

 

Tečaji in seminarji na 

temo dela s strankami (16) 

 

Potrebno bi bilo javnost 

seznanjati o delu 

posameznih pisarn (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanja na temo 

komunikacije z uporabniki 

(18) 

 

 

 

 

Izobraževanje zaposlenih 

za dobro obvladovanje 

potreb in zahtev strank 

(19) 

 

 

 

 

Različna izobraževanja 

zaposlenih (20) 

 

Promocija zdravja na 

delovnem mestu (21) 

 

Vprašanje 9: Katere vrednote vodijo zaposlene pri poslovanju s strankami? 

- Na kakšen način jih organizacija promovira med zaposlene? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Altruizem, strokovno izražanje in 

obravnava, izkušnje pri delu.  

V bolnišnici organiziramo interna 

strokovna izobraževanja, 

 

Altruizem (1) 

Strokovno izražanje in 

obravnava (2) 

Izkušenost (3) 

 

Altruizem  

Pomoč strankam, ki težje 

razumejo postopke 

Prijaznost 

 

Vrednote, ki se 

nanašajo na odnos do 

uporabnikov 

 



 

 
 

izvajamo promocijo zdravja na 

delovnem mestu, kar privede do 

pozitivnih vrednot pri zaposlenih, 

redno obveščamo zaposlene o 

novostih, … 

 

 

 

 

Respondent 2:  

Tukaj bi predvsem izpostavila 

pomoč strankam, ki težje 

razumejo naše postopke, ažurnost 

ter natančnost. To so vrednote, ki 

jih mora vsakdo, ki dela s 

strankami posedovati in ni 

potrebe, da bi jih še posebej 

promovirali med zaposlene. Vsaj 

za naše zaposlene lahko rečem, da 

so te vrednote pri njih pomembne. 

 

Respondent 3:  

Prijaznost, enakost, strpnost, 

vljudnost, usmerjenost k 

uporabnikom, pravičnost, 

objektivnost. Največkrat se o tem 

pogovarjamo na skupnih 

sestankih in letnih ocenjevanjih. 

Seveda je tudi v sklopu 

izobraževanj to poudarjeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 4: 

Prijaznost, dostopnost, 

angažiranost, sočutje, 

razumevanje, … Smo center, ki 

ima zadovoljne uporabnike. 

Odnosi med zaposlenimi so 

sodelovalni. Ena od vrednot je 

tudi ta, da smo vedno odprti za 

stranke, naša vrata niso nikoli 

zaklenjena. Tudi ob torkih in 

četrtkih jih sprejmemo z enako 

radostjo. 

 

 

Respondent 5: 

Poudarjamo tiste vrednote, ki so 

naštete v poslanstvu Zavoda RS 

za zaposlovanje na splošno, in ki 

ga mora vsak zaposleni prebrati 

oz. poznati. Te so znanje, 

strokovnost, ustvarjalnost, dobra 

 

Izobraževanja, ki 

pripomorejo k 

prevzemanju pozitivnih 

vrednot (4) 

 

Redno obveščanje 

zaposlenih o novostih (5) 

 

 

Pomoč strankam, ki težje 

razumejo postopke (6) 

Ažurnost (7) 

Natančnost (8) 

 

Teh vrednot ni potrebno 

promovirati, saj jih mora 

posedovati vsakdo, ki 

dela s strankami (9) 

 

 

 

Prijaznost (10) 

Enakost (11) 

Strpnost (12) 

Vljudnost (13) 

Usmerjenost k 

uporabnikom (14) 

Pravičnost (15) 

Objektivnost (16) 

 

O tem se pogovarjajo na 

sesetankih in letnih 

izobraževanjih (17) 

 

Vrednote poudarajo tudi 

v sklopu izobraževanj 

(18) 

 

 

Prijaznost (19) 

Dostopnost (20) 

Angažiranost (21) 

Sočutje (22)  

Razumevanje (23) 

Odprtost za stranke tudi 

izven časa uradnih ur 

(24) 

 

Sodelovalni odnosi s 

sodelavci (25) 

 

 

 

Vrednote, ki so naštete v 

poslanstvu organizacije 

(26) 

 

Znanje (27)  

Strokovnost (28) 

Strpnost 

Vljudnost  

Usmerjenost k 

uporabnikom  

Pravičnost  

Objektivnost 

Dostopnost 

Sočutje 

Razumevanje 

Odprtost za stranke tudi 

izven časa uradnih ur 

Spoštovanje 

Poštenost 

Iskrenost 

 

 

 

 

Strokovnost 

Izkušenost in znanje 

Ažurnost  

Natančnost 

Angažiranost 

Ustvarjalnost 

Dobra organiziranost 

Fleksibilnost 

Stalno uvajanje novih 

načinov dela 

Konkretnost 

Odgovornost 

Etičnost 

Zakonitost 

Zaupnost 

Kakovost 

Usmerjenost v prihodnost 

Nepristranskost 

Gospodarnost 

 

 

 

 

Enakost  

Sproščeno in ustvarjalno 

vzdušje 

Medsebojno zaupanje 

Spoštljivost  

Zanesljivost 

Sodelovalni odnosi s 

sodelavci 

Delovni in zadovoljni 

uslužbenci 

 

Ekološka ozaveščenost 

 

 

 

Izobraževanja 

 

Obveščanje zaposlenih o 

novostih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednote, ki se 

nanašajo na odnos do 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednote, ki se 

nanašajo na odnose 

med zaposlenimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrednote 

 

 

 

 

Načini promoviranja 

vrednot med 

zaposlene 



 

 
 

organiziranost, fleksibilnost in 

stalno uvajanje novih načinov 

dela, zanesljivost, konkretnost, 

odgovornost in spoštljiv ter 

prijazen odnos do uporabnikov ter 

zaposlenih, medsebojno zaupanje, 

sproščeno in ustvarjalno vzdušje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 6: 

Znanje, spoštovanje strank, 

pripravljenost pomagati jim, … 

Imamo tedenske sestanke, na 

katerih se predstavijo pomembne 

spremembe, pomenimo se o 

težavah in jih poskušamo rešiti. 

Sodelavce, ki delajo s strankami, 

spodbujamo. Tudi sama grem v 

avlo in jim pomagam pri delu s 

strankami. Delamo homogeno, 

kot celota. Smo utečen team. 

Pomagamo si, se nadgrajujemo, 

… 

 

 

Respondent 7: 

Vsi zaposleni ravnajo v skladu s 

Kodeksom ravnanja javnih 

uslužbencev in Kodeksom etike 

javnih uslužbencev v državnih 

organih in upravah lokalnih 

skupnosti. Tako, da ni potrebe po 

dodatnem promoviranju potrebnih 

vrednot za opravljanje našega 

dela. 

 

Respondent 8: 

Etičnost, poštenost, iskrenost, 

natačnost, odgovornost, 

zakonitost, zaupnost, kakovost. O 

tem se veliko pogovarjam osebno 

z zaposlenimi, predvsem učitelji, 

velikokrat pa se to poudarja tudi 

na konferencah.  

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjalnost 29) 

Dobra organiziranost 

(30) 

Fleksibilnost (31)  

Stalno uvajanje novih 

načinov dela (32) 

Zanesljivost (33) 

Konkretnost (34) 

Odgovornost (35) 

Spoštljiv ter prijazen 

odnos do uporabnikov in 

zaposlenih (36) 

Medsebojno zaupanje 

(37)  

Sproščeno in ustvarjalno 

vzdušje (38) 

 

 

Znanje (39) 

Spoštovanje strank (40) 

Pripravljenost pomagati 

strankam (41) 

 

Tedenski sestanki (42) 

Spodbujanje sodelavcev, 

ki delajo s strankami (43) 

Osebna pomoč 

nadrejenega pri delu s 

strankami(44) 

Homogeno delovanje 

(45) 

 

 

Ravnanje v skladu s 

kodeksi za javne 

uslužbence (46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etičnost (47) 

Poštenost (48) 

Iskrenost (49) 

Natančnost (50) 

Odgovornost (51) 

Zakonitost (52) 

Zaupnost (53) 

Kakovost (54) 

 

Osebni pogovori z 

zaposlenimi (55) 

 

Učiteljske konference 

(56) 

 

 

 

Osebni pogovori z 

zaposlenimi 

 

Pogovori na sestankih in 

letnih ocenjevanjih 

 

Zgled vodstva 

 

Spodbujanje sodelavcev, ki 

delajo s strankami 

 

Osebna pomoč 

nadrejenega pri delu s 

strankami 

 

Homogeno delovanje 

zaposlenih 

 

 

 

Upoštevanje poslanstva 

organizacije 

 

Ravnanje v skladu s 

kodeksi za javne 

uslužbence 

 

Promoviranje standarda 

ISO 9001 

 

Vrednote so omenjene na 

spletni strani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevanje različnih 

pravilnikov 

 



 

 
 

Respondent 9: 

Prijaznost, razumljivost, 

strokovnost, poštenost. Te 

vrednote spodbujamo tudi na 

podlagi že omenjenega  

Standarda ISO 9001. Na splošno 

pa jih spodbujamo tud z zgledom 

vodstva. 

 

 

 

 

Respondent 10: 

Pri poslovanju s strankami se 

upoštevajo kar splošno 

zastavljene vrednote naše upravne 

enote, kot so usmerjenost v 

prihodnost, zadovoljna stranka, 

spoštljiv odnos do strank, delovni 

in zadovoljni uslužbenci, 

kakovostno, strokovno, 

odgovorno, nepristransko in 

etično delo uslužbencev, ekološka 

ozaveščenost, ustvarjalnost, 

medsebojno spoštovanje, … 

Prijazni in kulturni medsebojni 

odnosi so temelj našega 

uspešnega dela. Priložnost, da 

upravljamo z javnimi sredstvi je 

za nas tudi dolžnost, da z njimi 

skrbno gospodarimo.  

Načelnik in vodje notranjih 

organizacijskih enot vodijo svoje 

sodelavce z lastnim zgledom tako, 

da so pri svojem delu strokovni, 

odgovorni, nepristranski in etični.  

Vse omenjene vrednote so 

objavljene na naši internetni 

strani, o njih pa se pogovarjamo 

tudi na sestankih po notranjih 

organizacijskih enotah in 

sestankih z načelnikom. 

 

Prijaznost (57) 

Razumljivost (58) 

Strokovnost (59) 

Poštenost (60) 

 

Promoviranje standarda 

ISO 9001 (61) 

 

Zgled vodstva (62) 

 

 

Usmerjenost v 

prihodnost (63) 

Zadovoljna stranka (64) 

Spoštljiv odnos do strank 

(65) 

Delovni in zadovoljni 

uslužbenci (66) 

Kakovost (67) 

Strokovnost (68) 

Odgovornost (69) 

Nepristranskost (70) 

Etičnost (71) 

Ekološka ozaveščenost 

(72) 

Ustvarjalnost (73) 

Medsebojno spoštovanje 

(74) 

Prijazni in kulturni 

medsebojni odnosi (75) 

Gospodarnost (76) 

 

Vodenje zaposlenih z 

lastnim zgledom (77) 

Vrednote so omenjene na 

spletni strani (78) 

 

Pogovori o vrednotah na 

sestankih (79) 

 

 

 

Vprašanje 10: Ali menite, da je zakonodaja s področja poslovanja organizacij javnega sektorja s 

strankami »življenjska« oziroma učinkovita ali pa bi po vašem mnenju morale imeti javne organizacije 

več fleksibilnosti, da bi lahko nudile kvalitetnejše storitve svojim uporabnikom? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Predvsem je zakonodaja toga in 

občasno nerazumna pri delu s 

pacienti. Veliko je odvisno od 

infrastrukture, izgleda ustanove, 

čistoče, …V kolikor bi bilo 

zagotovljenih več finančnih 

sredstev za obnovo in redno 

vzdrževanje, bi tudi pacientke raje 

hodile k nam. 

 

 

Zakonodaja je toga in 

nerazumna pri delu s 

pacienti (1) 

 

Več finančnih sredstev bi 

moralo biti zagotovljenih 

za vzdrževanje 

infrastrukture (2) 

 

 

 

Zakonodaja je toga in 

nerazumna 

 

Zakonodaja predstavlja 

oviro 

 

Zakonodaja daje primeren 

okvir za  nudenje 

kvalitetnih storitev 

 

 

Učinkovitost 

zakonodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Respondent 2:  

Zakonodaja lahko predstavlja 

oviro pri nudenju storitev 

strankam tako, kot bi si mi ali 

stranka želeli. Mislim, da bi 

definitivno morali imeti več 

fleksibilnosti. 

 

 

 

 

 

 

Respondent 3:  

Zagotovo bi morale imeti javne 

organizacije več fleksibilnosti pri 

podajanju odgovorov našim 

uporabnikom. Nekateri pridejo v 

našo enoto, ne prav z velikim 

vprašanjem, včasih pravzaprav 

pridejo »kar tako«, ker 

potrebujejo samo kak krajši 

pogovor o zadevah, ki jih ni nujno 

dati pisno ali ustno na zapisnik. 

Glede na tempo dela žal za takšne 

pogovore referenti nimajo časa, 

največkrat na osnovne zadeve, v 

kolikor znajo, odgovorijo 

zaposleni v sprejemni pisarni ali 

na recepciji.  

 

Respondent 4: 

Tu bi omenila operativo. Ne bi 

smeli varčevati s kadrom. Na 

splošno bi morali imeti več 

fleksibilnosti. Prav tako bi 

omenila, da na drugih centrih 

oziroma ustanovah, s katerimi 

sodelujemo, doživimo neprijetno 

situacijo, ko nas, na primer, 

opomnijo, da jih moramo 

kontaktirati v poslovnem času itd. 

 

 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Neki okvirji morajo obstajati, 

čista svoboda tudi ni dobra. 

Poskušamo se usklajevati z 

ministrstvom, da bi pripravili 

ukrepe, ki jih lahko izvajamo. 

Včasih novih ukrepov nihče ne 

sprejme – ne delodajalci ne 

brezposelni. 

 

 

 

 

Zakonodaja predstavlja 

oviro (3) 

 

Strankam ne morejo 

nuditi storitev tako, kot 

bi si one ali organizacija 

želeli (4) 

 

Morali bi imeti več 

fleksibilnosti (5) 

 

 

 

Javne organizacije bi 

morale imeti več 

fleksibilnosti pri 

komunikaciji z 

uporabniki (6) 

 

 

Zaposleni večkrat nimajo 

časa za komunikacijo z 

uporabnikom, zato na 

osnovne zadeve 

odgovarjajo referenti (7) 

 

 

 

 

 

 

Zakonodaja predstavlja 

oviro na področju 

operative (8) 

 

Ne bi smeli varčevati pri 

kadrih (9) 

 

Morali bi imeti več 

fleksibilnosti (10) 

 

Zakonodaja jih ovira tudi 

pri komunikaciji s 

podobnimi 

organizacijami (11) 

 

 

 

Zakonodaja predstavlja 

določene okvire 

delovanja, ki morajo 

obstajati (12) 

 

Z usklajevanjem z 

ministrstvom pripravljajo 

primerne ukrepe (13) 

 

Včasih teh ukrepov 

Zakonodaja je zadosti 

fleksibilna 

 

Zakonodajo je potrebno 

nujno upoštevati 

 

 

Javne organizacije bi 

morale imeti več 

fleksibilnosti pri: 

 

Komuniciranju z 

uporabniki 

 

Komuniciranju s 

podobnimi ustanovami 

 

Svojem delovanju na 

splošno 

 

 

Potrebnih je več finančnih 

sredstev 

 

Potrebnih je več 

zaposlenih 

 

 

Kompleksnost področja 

dela se ne bi odpravila s 

fleksibilnejšo zakonodajo 

 

Veliko je odvisno od 

vodstvenih struktur 

 

Potrebna je volja za 

reševanje ovir 

 

Pomemben je čut 

posamezne organizacije do 

njenega dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebe po večji 

fleksibilnosti javnih 

organizacij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebe, ki bi se jih 

dalo urediti z boljšo 

zakonodajo 

 

 

 

 

Ovire in trud za 

odpravljanje ovir, ki 

niso povezane z 

zakonodajo 



 

 
 

 

 

 

Respondent 6: 

Sami se trudimo biti življenjski s 

strankami. Je pa res, da vse 

stranke nikoli bodo popolnoma 

zadovoljne, ne glede na to, kakšne 

storitve jim nudimo. Smo le 

finančni urad. Davki so 

kompleksno področje, ki bi ga 

zakonodaja težko poenostavila. 

 

Respondent 7: 

Menim, da zakonodaja daje 

primeren okvir za nudenje 

kvalitetnih storitev strankam na 

sodiščih. Tudi dostopnost 

strankam je v okviru poslovanja 

primerno urejena. Je pa kar nekaj 

odvisno tudi od vodstvenih 

struktur posameznega organa. 

 

 

 

 

Respondent 8: 

Mislim, da je zakonodaja na 

našem področju delovanja zadosti 

fleksibilna. Tukaj je predvsem od 

same organizacije odvisno, 

kakšen čut ima do teh stvari. 

 

 

 

Respondent 9: 

Definitivno bi lahko bilo več 

fleksibilnosti. Včasih je 

zakonodaja res preveč toga. 

Amapak zavest, da se vse da, če 

je volja, je tudi pomembna pri 

tem. Niso vse ovire v zakonodaji.  

 

Respondent 10: 

Menim, da se naša organizacija 

kljub nujnosti upoštevanja 

zakonodaje trudi biti čim bolj 

fleksibilna, seveda v okviru 

zakonskih zmožnosti. 

uporabniki ne sprejmejo 

(14) 

 

 

Trudijo se biti življenjski 

s strankami (15) 

 

Fleksibilnejša 

zakonodaja bi težko 

poenostavila njihovo 

delo (16) 

 

 

Zakonodaja daje 

primeren okvir za  

nudenje kvalitetnih 

storitev (17) 

 

Dostopnost poslovanja je 

primerno urejena (18) 

 

Veliko je odvisno od 

vodstvenih struktur 

organov (19) 

 

 

 

Zakonodaja je zadosti 

fleksibilna (20) 

 

Pomemben je čut 

posamezne organizacije 

do njenega dela (21) 

 

 

 

Potrebno bi bilo več 

fleksibilnosti (22) 

 

Pomembno se je 

zavedati, da se vse da, če 

je volja (23) 

 

 

Trudijo se delovati čim 

bolj fleksibilno (24) 

 

Nujnost upoštevanja 

zakonodaje (25) 

 

 

 

Vprašanje 11: Prosim, razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti – od najbolj (1) do najmanj 

pomembne vrednote (21) – glede na to, katere se vam zdijo najbolj pomembne pri delovanju vaše 

organizacije. Na posameznem mestu je lahko uvrščenih več vrednot. 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

1. kakovost 

1. kakovost 

2. strokovnost 

Na vrhu so vrednote, ki 

odražajo odnos do dela, 

 

Odnos do dela 



 

 
 

2. strokovnost 

3. učinkovitost 

4. enakost 

5. samostojnost 

6. zaupnost 

7. zakonitost 

8. odgovornost 

9. usmerjenost k uporabnikom 

10. gospodarnost 

11. udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

12. transparentnost 

13. odprtost 

14. pravičnost 

15. inovativnost 

16. nepristranskost 

17. lojalnost 

18. apolitičnost 

19. upoštevanje javnega interesa 

20. neosebno delovanje 

21. hierarhija 

 

 

 

 

Respondent 2:  

1. zakonitost 

2. udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

3. odgovornost 

4. učinkovitost 

5. strokovnost 

6. usmerjenost k uporabnikom 

7. nepristranskost 

8. zaupnost 

9. kakovost 

10. samostojnost 

11. pravičnost 

12. odprtost 

13. gospodarnost 

14. upoštevanje javnega interesa 

15. enakost 

16. transparentnost 

17. neosebno delovanje 

18. lojalnost 

19. hierarhija 

20. inovativnost 

21. apolitičnost 

 

 

 

 

 

Respondent 3:  

1. udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

2. lojalnost 

3. pravičnost 

4. zakonitost 

5. enakost 

3. učinkovitost 

4. enakost 

5. samostojnost 

6. zaupnost 

7. zakonitost 

8. odgovornost 

9. usmerjenost k 

uporabnikom 

10. gospodarnost 

11. udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

12. transparentnost 

13. odprtost 

14. pravičnost 

15. inovativnost 

16. nepristranskost 

17. lojalnost 

18. apolitičnost 

19. upoštevanje javnega 

interesa 

20. neosebno delovanje 

21. hierarhija (1) 

 

 

1. zakonitost 

2. udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

3. odgovornost 

4. učinkovitost 

5. strokovnost 

6. usmerjenost k 

uporabnikom 

7. nepristranskost 

8. zaupnost 

9. kakovost 

10. samostojnost 

11. pravičnost 

12. odprtost 

13. gospodarnost 

14. upoštevanje javnega 

interesa 

15. enakost 

16. transparentnost 

17. neosebno delovanje 

18. lojalnost 

19. hierarhija 

20. inovativnost 

21. apolitičnost (2) 

 

 

 

1. udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

2. lojalnost 

3. pravičnost 

4. zakonitost 

5. enakost 

sledijo vrednote, ki se 

nanašajo na odnos do 

uporabnikov in nato 

vrednote, ki se nanašajo na 

odnos do organizacije ali 

zaposlenih.  

 

Skupna lestvica vrednot: 

 

1. zakonitost 

2. strokovnost 

3. kakovost 

4. učinkovitost 

5. pravičnost 

6. zaupnost 

7. udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

8. odgovornost 

9. odprtost 

10. usmerjenost k 

uporabnikom 

11. nepristranskost 

12. enakost 

13. samostojnost 

14. gospodarnost 

15. transparentnost 

16. lojalnost 

17. upoštevanje javnega 

interesa 

18. inovativnost 

19. neosebno delovanje 

20. apolitičnost 

21. hierarhija 

 

 

Odnos do 

uporabnikov 

 

 

Odnos do 

organizacije ali 

zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. odprtost 

7. strokovnost 

8. gospodarnost 

9. kakovost 

10. zaupnost 

11. samostojnost 

12. odgovornost 

13. nepristranskost 

14. usmerjenost k uporabnikom 

15. učinkovitost 

16. upoštevanje javnega interesa 

17. inovativnost 

18. transparentnost 

19. apolitičnost 

20. neosebno delovanje 

21. hierarhija 

 

 

 

 

 

Respondent 4: 

Veliko vrednot je enako 

pomembnih. Ne morem jih 

razvrstiti od 1. do 21.mesta. 

 

1: 

- učinkovitost 

- strokovnost 

- pravičnost 

- usmerjenost k uporabnikom 

- inovativnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornost 

- transparentnost 

- odprtost 

- nepristranskost 

- lojalnost 

- zaupnost 

- gospodarnost 

3: 

- apolitičnost 

- samostojnost 

- hierarhija 

- udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

- neosebno delovanje 

- upoštevanje javnega interesa 

4: 

- zakonitost 

- enakost 

 

 

 

 

Respondent 5:  

Vse te vrednote so pomembne. 

Težko jih je kar tako razvrstiti.  

1:  

6. odprtost 

7. strokovnost 

8. gospodarnost 

9. kakovost 

10. zaupnost 

11. samostojnost 

12. odgovornost 

13. nepristranskost 

14. usmerjenost k 

uporabnikom 

15. učinkovitost 

16. upoštevanje javnega 

interesa 

17. inovativnost 

18. transparentnost 

19. apolitičnost 

20. neosebno delovanje 

21. hierarhija (3) 

 

 

 

Veliko vrednot je enako 

pomembnih (4) 

 

1: 

- učinkovitost 

- strokovnost 

- pravičnost 

- usmerjenost k 

uporabnikom 

- inovativnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornost 

- transparentnost 

- odprtost 

- nepristranskost 

- lojalnost 

- zaupnost 

- gospodarnost 

3: 

- apolitičnost 

- samostojnost 

- hierarhija 

- udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

- neosebno delovanje 

- upoštevanje javnega 

interesa 

4: 

- zakonitost 

- enakost (5) 

 

 

 

1:  

- zakonitost 

- samostojnost 

- udobno počutje 



 

 
 

- zakonitost 

- samostojnost 

- udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

- odgovornost,              

- transparentnost          

- strokovnost                

- usmerjenost k uporabnikom              

- nepristranskost         

- zaupnost                    

- gospodarnost             

- kakovost 

2: 

- enakost 

- učinkovitost 

- odprtost 

- pravičnost 

- upoštevanje javnega interesa 

- inovativnost 

3: 

- apolitičnost 

- hierarhija 

- lojalnost 

4: 

- neosebno delovanje 

 

 

 

 

Respondent 6: 

Vse vrednote bi dala na prvo 

mesto. Če hočemo izvajati 

storitve in servisirati stranke, 

moramo upoštevati vse te 

vrednote. Če kakšne izmed teh ne 

bi upoštevali, bi se sistem podrl. 

 

Respondent 7: 

1: 

- zakonitost 

- strokovnost 

- pravičnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornot 

- transparentnost 

- nepristranskost 

- zaupnost 

3: 

- enakost 

- apolitičnost 

- samostojnost 

4: 

- hierarhija 

- udobno počutje zaposlenih na   

delovnem mestu 

- učinkovitost 

5: 

- neosebno delovanje 

- odprtost 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

- odgovornost,             

- transparentnost         

- strokovnost               

- usmerjenost k 

uporabnikom              

- nepristranskost          

- zaupnost                    

- gospodarnost            

- kakovost 

2: 

- enakost 

- učinkovitost 

- odprtost 

- pravičnost 

- upoštevanje javnega 

interesa 

- inovativnost 

3: 

- apolitičnost 

- hierarhija 

- lojalnost 

4: 

- neosebno delovanje (6) 

 

 

 

Vse vrednote na prvem 

mestu (7) 

 

 

 

 

 

 

1: 

- zakonitost 

- strokovnost 

- pravičnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornot 

- transparentnost 

- nepristranskost 

- zaupnost 

3: 

- enakost 

- apolitičnost 

- samostojnost 

4: 

- hierarhija 

- udobno počutje 

zaposlenih na   delovnem 

mestu 

- učinkovitost 

5: 

- neosebno delovanje 

- odprtost 

- usmerjenost k 



 

 
 

- usmerjenost k uporabniku 

6: 

- lojalnost 

- upoštevanje javnega interesa 

7: 

- gospodarnost 

- inovativnost 

 

 

 

 

 

Respondent 8: 

1: 

- zakonitost 

- udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

- pravičnost 

- inovativnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornost 

- strokovnost 

- odprtost 

3: 

- enakost 

- nepristranskost 

- lojalnost 

- upoštevanje javnega interesa 

- zaupnost 

- gospodarnost 

4: 

- samostojnost 

- transparentnost 

5: 

- neosebno delovanje 

- učinkovitost 

- usmerjenost k uporabnikom 

6: 

- hierarhija 

7: 

- apolitičnost 

 

 

 

 

 

Respondent 9: 

1. zakonitost 

2. strokovnost 

3. učinkovitost 

4. transparentnost 

5. odprtost 

6. pravičnost 

7. usmerjenost k uporabnikom 

8. nepristranskost 

9. upoštevanje javnega interesa 

10. zaupnost 

11. kakovost 

12. inovativnost 

uporabniku 

6: 

- lojalnost 

- upoštevanje javnega 

interesa 

7: 

- gospodarnost 

- inovativnost (8) 

 

 

 

1: 

- zakonitost 

- udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu 

- pravičnost 

- inovativnost 

- kakovost 

2: 

- odgovornost 

- strokovnost 

- odprtost 

3: 

- enakost 

- nepristranskost 

- lojalnost 

- upoštevanje javnega 

interesa 

- zaupnost 

- gospodarnost 

4: 

- samostojnost 

- transparentnost 

5: 

- neosebno delovanje 

- učinkovitost 

- usmerjenost k 

uporabnikom 

6: 

- hierarhija 

7: 

- apolitičnost (9) 

 

 

 

1. zakonitost 

2. strokovnost 

3. učinkovitost 

4. transparentnost 

5. odprtost 

6. pravičnost 

7. usmerjenost k 

uporabnikom 

8. nepristranskost 

9. upoštevanje javnega 

interesa 

10. zaupnost 

11. kakovost 

12. inovativnost 



 

 
 

13. gospodarnost 

14. lojalnost 

15. odgovornost 

16. neosebno delovanje 

17. samostojnost 

18. enakost 

19. apolitičnost 

20. hierarhija 

21. udobno počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 

 

 

 

 

 

Respondent 10: 

Vse naštete vrednote so pri našem 

delu pomembne, zato bi jih dala 

vse na prvo mesto. Morda edino 

inovativnost zaradi narave dela, ki 

ga opravljamo, ni tako zelo 

pomembna kot ostale, zato jo 

lahko dam na drugo mesto. 

13. gospodarnost 

14. lojalnost 

15. odgovornost 

16. neosebno delovanje 

17. samostojnost 

18. enakost 

19. apolitičnost 

20. hierarhija 

21. udobno počutje 

zaposlenih na delovnem 

mestu (10) 

 

 

 

Vse vrednote na prvem 

mestu (11) 

 

Inovativnost na drugem 

mestu (12) 

 

 

 

 


