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BARBARA ZUPANC, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

podrodle javne uprave, ki se izvajalo oz se bodo zaieli izvajati v

obdobju clo konca leta 2019. Tole strategla, kijo zdaj izvajamo v

SeKorju za kakovost na Ministrstvu zalavno upravo in ki oprede

ljule uvedbo sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave,

s irmer sr prizadevamo doseil naslednje cilje:

1. Dvig ozaveiienosti o pomenu kakovosti kotvrednotevorga-

n'zac ia^ ovle Qd setto ja

2. Krepitev razvo1a srstema vodenja kakovostl na podlagi ev-

ropskega modela CAF (Common Assessment Framework -
skupni ocenlavalni okvir) in izmenjava dobrih praks'

3. Krepitev sistema vodenja kakovosti s pilotno uvedbo ciljnega

vodenja na IVJU.

ja uvajania kakovosti v organe .javne uprave (brez usposa-

b[anj) udeleZllo okoll 300 udeleZencev.

. Vzpostav[ena Podatkovna baza.

. Zadeli smo izdajati meseine e-novice s podrodja kakovosti'

PRI UVAJANJU CILJNEGA VODENJA

S projektom ciljno vodenje si prizadevamo dosedi strateSki cilj

izboljianja sistema vodenja kakovosti - neposredno 2elimo

doseii programsko nadrtovanje, pregled poslovania, merljivih

ciljev ln procesnih kazalnikov. Trenutno poteka pilotni projekt

na MJU in lnSpektoratu za javni sektor, rezultati pa bodo up-

orabljeni za oblikovanje metodolo5ko ustreznega sistema za

vpeljavo ciljnega vodenja v celotno drzavno upravo v okvi-

ru delavnostl Udinkovito upravljanje zaposlenih Kondni ciljl:

dvig osebne odgovornosti, vedja udinkovitost, dvig zavzetos-

ti zaposlenih, izboljianje organizacijske kllme, viija kakovost

-+^.ir^\, in:rrrnrnia rr inctiir.iio ia\/ne ltorave. V lgtU 2016 sO

Dvigamo ozaveidenost o
pomenu kakovosti v javnem
sektorju
voclja sektorja za kakovost na Llradu za razvoj na Ministrstvu

za javno upravo Barbara Zupanc skrbi za uvaianje sistemov

kikovosti v iavni sektor Za naio revijo razAyiva, kaj vse je treba

postoriti, da so zadeve sistemsko in sistematiino postavljene,
'da 

so cilji jasni, kazalniki in rnejniki doloieni, viri pa zagotovlieni.

S! aalrla mag. Barbara Guniar; "rlolTnr 'r 
osebni arhiv

'': '' strategiji odlicnosti ste veliko naredili'
,'' Kako bi opisali svoje doseike od sprejetja?

StrategUa odlidnosti je bila spreleta Sele na zaietku leto5nlega

leta in 5e ni operacionalizirana z akclskim nairlom Predlog ak

cijskega nacfta za podrocje javnega seKorja smo ob pripravi

strategLje sicer podali, a bo treba podakati 5e na oblikovanje vse-

bin akcijskega naifta za poslovno odlicnost v zasebnem seKolu,

Sele potem se bodo lahko aktivnosti zatele izvajati lzzlv je pred

vsem zagotoviti ustrezne vire. A Vlada RS 1e leta 2015 sprelela

Strategijo razvoja javne uprave za obdobje 2O15-2O2O (SJU) lz-

vedbeni dokumenti strategue so civoletni akcqski nadfti, aktualen

je za leti 2018 in 2019 ter vsebuje sistemske razvoine ukrepe za

JAVNA UPRAVA JE ZAVIHALA ROKAVE

PRIUVAJANJU MODELACAF IN CAF EPI

V ORGANE JAVNE UPRAVE

I eto 2017 in 2018:

. lzvedena prva samoocena na 14 ministrstvih in Generalnem

sekretariatu Vlade RS. V izvedbi so prye samoocene po mo-

delu CAF pri 14 novih organih javne uprave.

. Za izveclbo samoocene je bilo usposobljenih 331 javnih

usluZbencev zaposleni v sekiorju za kakovost pa so v procesu

zaqotavljali dodatno podporo in strokovno pomod'

. lzvedena samoocena na 37 upravnih enotah, ki so 2e redne

uporabnice modela.

. lzveden prvi in drugi piloini projekt zunanje povratne infor-

macije CAF EPI, in sicer pri skupaj 20 organih (UE) lzvedeno

je bilo usposabljanje za zunanje ocenjevalce CAF EPl, ki ga

je uspeino zakljudilo 39 javnih usluZbencev'

. V sodelovanju s Slovenskim zdru2enjem za kakovost in
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Na podlagi strateikih ciljev za podrocje kakovosti smo prido-

bill tudi sreclstva evropske kohezrlske politike

Kako poteka sistem raziirjanja aktivnosti?

Vzpostavili smo sistem informiranla, motivirania in svetovan-

ja organom javne uprave, ki se odlodajo za uvedbo enega od

modelov kakovosti. Sodelovanje temelil na nadelu prostovoljne

odloditve posameznega organa, mi lim predstavlmo prednos-

ti uvedbe modelov in tudi predvjdene delovne obremenitve'

ki obidajno presega.io redno delo Poskrbimo, da so sodelujoci

uslu2benci in vodstvo organa ustrezno usposobljeni ter informi-

rani. sodelavci v sektorju jim nudUo stalno pomod in strokovno

podporo, kadar koli jo potrebujejo. Uvedli smo letno 
'asovni-

co posameznih aktivnosti, s cimer lahko tako mi kot sodelujoci

organl vnaprej nadrtujemo delo. Predstavitve potekajo v zadet-

ku leta, marca in aprila so usposabljanja, do poletnih dopustov

pridakujemo prve rezultate, jeseni se opravljajo analize in pred-

logi izboljiav na koncu sledi 5e slavnostna podelitev priznanj

sodelujoiim.

Ali nas lahko skrbi, da bo novo vodstvo prenehalo

aktivnosti?
Strategla razrrola iavne uprave velja do leta 2020' evropski

projekti se zakljudijo konec2022 Zadenjamo z razmislekom o

novih ciljih na podrodju kakovosti javnega sektorla v naslednjih

strate5kih dokumentih. Bolj kot nadaljevanje izvalanja aktivnosti

v naslednlih nekaj letih nas skrbi dejstvo, da v naslednji flnandni

perspektivi EU za podrodje, s katerim se ukvarjamo' ne bo vei

namensklhsreclstevinbotrebaaktlvnostlnada|jevatiinnadgra'
jevati v okviru integralnega proratuna'

Kako sodelujete z gosPodarstvom?

Naia prtmarna ciljna skuplna so organijavne uprave' javni sektol

javni uslu2benci ..., tu lmamo 5e obilico lzzlvov' Z gospodarstvom

neposredno ne sodelujemo, smo pa vedno odpfti za prenose do-

brih praks iz enega v drugi sektor Tako s strani zasebnega viavni

kot obratno. V okviru programa Pafinerstvo za spremembe se

vsako leto za teden dni zamenlajo zaposleni iz uprave in gospo-

darstva. Vsak od nj h se v svojo delovno sredino vrne z dragoce-

nimi izku5niami ln idejami, kako nekatere delujode prakse uvesti

tudi v svoje delovno okolje. Udele2ujemo se tudi dogodkov za

podjetnike, start-upe ..., da smo na tekcdem z novostmi Tu vidim

tudi pomembno vlogo SZKO, ki nam lahko pomaga spoznati naj-

bolj6e prakse s podrodja npr. agilnih metod, clljnega vodenja v

podjetjih, da se lahko udimo drug od drugega Vse' kar podnemo'

eni in drugi,le prepoznati potrebe svo.lih strank in uporabnikov ter

oblikovati storitve/rzdelke, ki iz teh potreb izhajajo

(kasneje izstopil iz pilota), oblikovan je bll prirodnik za postavljanje

ciljev, naknadno je bil v letu 2017 izveden 5e en sklop praktidnih

delavnic z vodji NOE na MJU in lJS.

Strateiki cllji ministrstva so za leto 2018 razdlenjeni na vseh

ravneh rninistrstva - do ravni zaposlenih'

PRIINOVATMNOSTI
Namen proieKa je dvigniti udinkovitost, produKivnost in kako-

vost storltev javne uprave z uporabo inovativnih metod dela za

obravnavanie Potreb uPorabnikov

. vzpostavljen je bil proces interne obravnave prejetih izzlvov s

strani organov drZavne uPrave'

. prejetih Sest izzivov dva reiena, 5tirje v reievanlu'

. oblikovana inovacljska skupnost z vec kot 200 dlani' ki se

mesedno sreduje,

. v okviru inovacrjske skupnosti vzpostavljena mreZa ambasa-

dorjev inovativnosti,

. oblikovan dvoletni program usposabljanj z devetimi moduli

drugadnih pristopov pri delu in komuniciranju, prvi sklop je pri

koncu,
. zakljuden je 4. krog programa Padnerstvo za spremembe'

PRI MERJENJU ZADOVOLJSTVA

UPORABNIKOVSTORITEV
Lela2017 smo se lotili izdelave pilotnega prolekta za vzpostavitev

sistema sialnega merjenja zadovoljstva uporabnikov s storitvami

organov dr2avne uPrave.

V januarju 2017 smo zadeli pilotno merjenje zadovoljstva strank

pri 12 organih, ki so se v projeK vkljucili prostovoljn o z2eljo' daiz-

ra2ena mnenja strank skrbno analizirajo in na tej podlagi sprejme-

jo potrebne uKrepe za izooljSave.

Pilotni projekt traja Sest mesecev (jul1 2018), potem nadrtuje-

mo analizo celotneqa projekta, njegovo upravidenost in doda-

no vrednost ter pripravo metodologlje za morebitno nadaljnjo

uporabo pri vseh preostalih organih javne uprave' ki poslujejo s

strankami.


