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  ?etrto leto sistemati?nega uvajanja modela CAF

Vstopamo v ?etrto leto, odkar smo na MJU za?eli s sistemati?nim uvajanjem modela CAF v organe javne uprave in organizacije 
javnega sektorja.  Vzpostavili smo cikli?ni letni model na?ih aktivnosti, s katerimi promoviramo model in motiviramo 
organizacije, da se nam pridru?ijo na poti kakovosti in spremljamo izvedbo samoocene, pripravo zaklju?nega poro?ila in 
izvajanje akcijskega na?rta izbolj?av. Uvedba modela CAF je podprta z brezpla?nimi usposabljanji za uporabo modela za vse 
?lane samoocenjevalnih skupin pri novih uporabnikih- za?etnikih in nove ?lane pri na?ih rednih uporabnikih. V preteklih treh 
letih se je ?tevilo usposobljenih pribli?alo pet sto javnim uslu?bencem (487). Tudi letos so termini za dvodnevno usposabljanje, 
ki bodo marca in aprila, ?e skoraj polni, ra?unamo na vsaj 150 udele?encev. Usposobljenih je 39 zunanjih ocenjevalcev za 
postopek CAF EPI, ki se letno udele?ijo tudi obveznega strokovnega posveta  ter zaklju?nega sestanka, na katerem 
analiziramo izvedene aktivnosti.

Za sodelujo?e organizacije vsako leto pripravimo vsaj dve sre?anji predstavnikov vodstev za kakovost, na katerih se 
pogovorimo o izzivih, ki spremljajo uvajanje modela in izvedbo samoocene v posamezni organizaciji. Za redne uporabnike 
smo pripravili nekaj tematskih sre?anj, na katerih smo osve?ili njihovo znanje o modelu CAF in ?e posebej obravnavali najbolj 
izpostavljene teme.Nenazadnje, sodelavke na projektu smo uporabnikom vedno na voljo za pomo?, spodbudo in svetovanje, 
kadar se pojavi kak?na te?ava.

Za nami sta dva pilotna projekta in lani tudi prvi redni postopek CAF EPI- Zunanja povratna informacija. V pilotnih 
projektih je skupaj sodelovalo 20 organov, lani pa je prvih pet organizacij prejelo priznanje Uspe?en uporabnik CAF.

V sodelovanju s SZKO smo pripravili ?e tri odmevne nacionalne konference kakovosti in leta 2017 tudi evropski kongres 
kakovosti. Vsako leto s sofinanciranjem dogodka omogo?imo ?tevilnim javnim uslu?bencem, da se brez pla?ila kotizacije 
udele?ijo dvodnevne prireditve. Konference so dragocene za izmenjavo znanj, mnenj in dobrih praks med javnim in 
zasebnim sektorjem, pri ?emer je izmenjava dvostranska. Ne glede na stereotipne predstave imata javna uprava in javni 
sektor veliko pokazati tudi zasebnemu.

Za sistemsko ureditev podro?ja kakovosti je bila ustanovljena komisija za odlo?anje v postopkih CAF, pripravili smo tudi 
navodilo o pogojih za podelitev priznanj CAF (za?etnik, uporabnik in uspe?ni uporabnik), vse z namenom, da se tudi po 
zaklju?ku projekta in financiranja s strani EU nadaljujejo aktivnosti za ?irjenje kulture kakovosti v javnem sektorju.

Na? klju?ni kazalnik uspeha  je ?tevilo organizacij, ki so uvedle model CAF, oziroma 
se po izvedbi ukrepov iz akcijskega na?rta izbolj?av ponovno samoocenijo. Lahko se 
pohvalimo z 38 novimi uporabniki, za?etniki CAF, 55 rednimi uporabniki CAF in 5 

prejemniki priznanja Uspe?ni uporabnik CAF.
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Zaenkrat presegamo zastavljene kazalnike projekta in verjamemo, da bo na?a dru?ina vsako leto ?e ve?ja. Letos 
se nam na tej poti pridru?uje enajst  organizacij javnega sektorja, ki bodo samooceno izvedle prvi?: Zdravstveni 
dom Ljubljana, Uprava RS za javna pla?ila, Zavod RS za varstvo narave, Ob?ina Ajdov??ina, Direkcija RS za vode, 
Osnovna ?ola Oto?ec, Zavod RS za zaposlovanje (Obmo?na slu?ba Ljubljana, Obmo?na slu?ba Celje, Obmo?na 
slu?ba Koper), Pokrajinski arhiv Koper, Ob?ina Idrija, Zdravstveni in?pektorat RS in Biotehni?ki izobra?evalni 
center Ljubljana.

Po napovedih bodo ponovno samooceno in akcijski na?rt izbolj?av pripravili v upravnih enotah Celje, ?rnomelj, 
Dom?ale, Hrastnik, Idrija, Logatec, Maribor, Mozirje, Novo mesto, Pesnica, Postojna, Ptuj, Ravne na Koro?kem, 
Ribnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za izobra?evanje, znanost in ?port, 
Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za zdravje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo.

Najbolj ambiciozni pa so letos v treh upravnih enotah, na katerih ?elijo preko CAF Zunanje povratne informacije 
pridobiti priznanje Uspe?ni uporabnik CAF.

Marko Pelko, Uprava RS za javna pla?ila:

"V Upravi RS za javna pla?ila se zavedamo pomena kakovosti 
storitev. Z uporabo modela CAF ?elimo poiskati nekaj mo?nosti za 
izbolj?ave."

Robertina Benkovi?, Zdravstveni dom Ljubljana

»Na?a organizacija je zavezana h kakovosti in vedno znova i??e 
na?ine za izbolj?evanje. CAF predstavlja ?e eno stopni?ko vi?je na 
poti k odli?nosti in ker je odli?nost del na?e vizije, se nam je zdelo 
smiselno, da se preizkusimo na tem podro?ju.«

     Kaj pravijo na?i novi uporabniki?

Junijski kongres kakovost i v Beogradu

Evropski kongres kakovosti bo letos gostil Beograd. 64.kongres po 
vrsti bo kot klju?ni dejavnik za uspeh obravnaval izobra?evanje in 
usposabljanje za doseganje ve?je kakovosti. Tema izhaja iz 
predpostavke, da vzroki za nerazvitost dru?b, podjetij in dr?av le?ijo v 
slabem upravljanju s kakovostjo, in da vklju?evanje u?enja o 
kakovosti v vse stopnje izobra?evanja in poklicnega usposabljanja 
lahko prispevajo k spremembi te paradigme. Pomembne teme bodo 
tudi poslovna odli?nost, inovativnost in skrb za okolje.

Vabimo k ?imprej?nji registraciji na spletni strani 
https://www.eoqcongress2020.srmek.org/, kjer je ?e objavljen  
osnutek programa. Kotizacija za posameznike do 15. aprila zna?a 650 
EUR, po tem datumu pa 790 EUR.

https://www.eoqcongress2020.srmek.org/


Kak?na je na?a inovacijska zrelost?

Vsakoletno merjenje inovacijske zrelosti v organih je eden 
klju?nih kazalnikov uspe?nosti projekta Inovativen.si. 
Na?in, ki smo ga izbrali za merjenje inovacijske zrelosti je 
spletni anketni vpra?alnik z devetimi vpra?anji. Vsebino 
vpra?alnika smo pripravili tako na podlagi dobrih praks iz 
mednarodnega okolja, kjer se tovrstnih pristopov lotevajo 
?e ve? let in so se izkazali za zelo u?inkovite, kot tudi na 
podlagi dobrih praks iz zasebnega sektorja.

Spletni vpra?alnik "inovacijska zrelost"  je bil aktiven ob 
koncu leta 2018. K izpolnjevanju smo povabili 19 organov, 
od tega 14 minist rstev in 5 organov v sestavi. V vseh 19 
organih je bilo konec leta 2018 zaposlenih 5521 javnih 
uslu?bencev. Spletni vpra?alnik je v celoti izpolnilo 1705 
javnih uslu?bencev, kar predstavlja 30 odstotni odziv.

Analiza je pokazala, da je najvi?ja povpre?na ocena v 
segmentu odnosa zaposlenih do izbolj?av in podro?ja 
inovat ivnost i. Najni?je ocene so bile pri segmentu 
podprtost i organizacijskega procesa  na posameznem 
organu in naklonjenost i ter podpori vodstva podro?ju 
inovat ivnost i, pri ?emer je ravno odnos in podpora 
vodstva do podro?ja inovativnosti ocenjen najni?je.

Meritev za leto 2019 je bila izvedena v januarju in februarju 
2020. Zanimivo bo primerjati rezultate z lanskimi. 
Vsakokratni krog meritev bo omogo?il vpogled v trend 
napredka. Tako bomo lahko na podlagi analize ocenili, 
kako uspe?en je bil posamezen organ pri uveljavljanju 
inovativnih praks v preteklem letu. Prav tako bo 
omogo?eno primerjanje rezultatov med organi. Poleg 
vsakoletnega zvi?evanja izmerjene inovacijske zrelost iv 
organih javne uprave si v bodo?e ?elimo ve?jega ?tevila 
sodelujo?ih organov in posameznikov. ?e marca bomo v 
meritve inovacijske zrelosti vklju?ili tudi upravne enote.

  Razpored usposabljanj za marec in april 2020

       Vabimo vas, da si ogledate razpored usposabljanj za inovativne metode z vklju?enimi vsebinami in predavatelji.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Kakovost-in-inovativnost-v-javni-upravi/Inovativen-si/Usposabljanja/Usposabljanja-marec-april-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Kakovost-in-inovativnost-v-javni-upravi/Inovativen-si/Usposabljanja/Usposabljanja-marec-april-2020.pdf


   

PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE

Slovenija bo v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije v 
drugi polovici leta 2021 vodila neformalno mre?o evropskih 
javnih uprav (EUPAN). Mre?o EUPAN sestavljajo predstavniki 
javnih uprav 27 dr?av ?lanic EU, katere namen je izmenjava 
izku?enj in dobrih praks s ciljem izbolj?evanja javnih storitev 
ter konkuren?nosti in kakovosti evropskih javnih uprav.

Vodilna tema slovenskega predsedovanja mre?i EUPAN bo 
ravnanje s starej?imi zaposlenimi in s talenti v javni upravi.

Staranje delovne sile in nujnost u?inkovitega upravljanja s 
talent i je izziv vseh dr?av ?lanic EU, javne uprave pa postavlja 
pred nove izzive ravnanja z zaposlenimi, preoblikovanja 
delovnih mest in pogojev dela. Za starej?e zaposlene je treba 
najti na?ine, kako kar najbolje izkoristiti njihove izku?nje in 
znanje, oblikovati pogoje za postopno prehajanje iz aktivne v 
neaktivno ?ivljenjsko dobo ter obenem zagotoviti u?inkovite 
na?ine za prenos znanja na mlaj?e generacije. 

Razvoj strategij upravljanja s talenti lahko pomaga pri 
zagotavljanju kontinuitete znanja, hkrati pa prina?a nova 
znanja in ve??ine. Javna uprava mora postati privla?en 
delodajalec, da privabi zaposlene s pravo me?anico znanj, jih 
zaposli, jim pomaga, da hitro napredujejo v okviru 
vzpostavljenih programov ter jih uspe?no zadr?i v svojem 
delovnem okolju.

Vodilna tema slovenskega 
predsedovanja mre?i EUPAN bo 

ravnanje s starej?imi 
zaposlenimi in s talent i v javni 

upravi.

O teh izzivih in re?itvah bodo razpravljali predstavniki dr?av 
?lanic EUPAN v okviru sre?anja ekspertov javne uprave in 
sre?anja na ravni generalnih direktorjev ter dveh 
pripravljalnih sestankov. V pomo? jim bodo izsledki ?tudije, 
ki jo bo za Slovenijo pripravila Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) in v kateri bodo predstavljeni 
na?ini in primeri najbolj?ih praks ter priporo?ila za 
u?inkovito upravljanje s starej?imi zaposlenimi in s talenti v 
javnih upravah ?lanic EU. Slovenija bo predstavila model 
ravnanja s starej?imi in s talenti v slovenski javni upravi z 
naborom konkretnih ukrepov, ki jih bo mogo?e ?im hitreje 
za?eti uporabljati v praksi. Dobre prakse dr?av ?lanic OECD 
in Evropske unije bodo predstavljene tudi na osrednjem 
dogodku- konferenci kakovost i in inovat ivnost i, ki bo 
jeseni 2021 v Portoro?u.

Slovenija bo predsedovala tudi Mre?i direktorjev ?ol in 
in?t itutov v javni upravi (DISPA), ki je z mre?o EUPAN 
neformalno povezana. Tema njihovega sre?anja bo prav 
tako povezana z u?inkovitim ravnanjem s starej?imi 
zaposlenimi in s talenti, in sicer z vidika oblikovanja 
primernih programov usposabljanj za javne uslu?bence.

Za logisti?no in vsebinsko pripravo in izvedbo sre?anj in 
dogodkov v okviru predsedovanja so zadol?eni zaposleni v 
Direktoratu za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo.
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