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Povzetek Strategije razvoja javne uprave
2015–2020
Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (v nadaljevanju tudi: SJU 2020) je enovit krovni strateški
dokument Vlade RS, ki predstavlja usmeritve razvoja v
naslednjih šestih letih. Po sprejetju strateškega dokumenta bo pripravljen prvi dvoletni akcijski načrt, ki bo
vseboval konkretne dejavnosti in projekte za doseganje zastavljenih strateških horizontalnih ciljev.
Dokument se predvsem nanaša na področje javne uprave, ki ima tako naloge, povezane s pripravo
politik in predpisov, kot tudi upravne naloge oziroma
naloge izvršilne veje oblasti na državni in teritorialni
ravni. Upravne naloge izvajajo vlada, ministrstva, organi v sestavi (npr. enote finančne in geodetske uprave)
in upravne enote. Na omenjeno primarno področje
upravnih nalog se uvrščajo tudi občinske uprave in nosilci javnih pooblastil. Nekatere vsebine (kot npr. sistem plač v javnem sektorju, število zaposlenih, upravni
postopki, integriteta, javna naročila …) dajejo skupno
podlago ter nakazujejo smer delovanja in razvoja celotnega javnega sektorja, ki zajema vse organe in institucije, posredno ali neposredno financirane iz državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti.
Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost
in učinkovitost, transparentnost in odgovornost jav-

12

J avna

ne uprave. Z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi bomo
dosegli višjo stopnjo strokovnosti, inovativnosti in odgovornosti javnih uslužbencev. Odločitve in aktivnosti
bodo temeljile na pričakovanih koristih uporabnikov
in njihovih potrebah. Dodatno bomo okrepili notranje nadzorne mehanizme za omejevanje korupcijskih
tveganj in načrtno spodbujali preglednost delovanja.
Glavno vodilo delovanja javne uprave bo usmerjeno
v krepitev temeljnih vrednot, med katerimi je treba
posebej poudariti vladavino prava, pravičnost, sodelovanje in usmerjenost k soglasju.
Na nujnost razvoja in posodobitve javne uprave
kaže uvrstitev Slovenije na različnih mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, ki je iz leta v leto slabša. Med
drugim na lestvici Svetovne banke (Doing Business) je
Slovenija med 189 državami v letu 2014 zasedla 51.
mesto in je v primerjavi z letom prej zdrsnila za pet
mest. Omenjena lestvica se nanaša na oceno enostavnosti poslovanja podjetij v posameznih državah (ustanavljanja podjetij, pridobivanja dovoljenj …). Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno
okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti,
s tem pa se bo izboljšala tudi uvrstitev Slovenije na tovrstnih mednarodnih lestvicah.
Pomembna pozornost bo namenjena učinkoviti
uporabi virov (kadri, finančna sredstva, nepremičnine ...). Današnji sistem javne uprave v Republiki Slove-

niji je organiziran izrazito sektorsko oziroma področno,
kar otežuje horizontalno medsektorsko povezovanje
in sodelovanje. Zaradi razpršenosti in nepovezanosti
organov državne uprave na vseh ravneh so stroški delovanja države večji, srečujemo pa se tudi z motnjami
pri njihovem medsebojnem usklajevanju. Posledica
tega je slabša izraba kadrovskih in drugih virov (kot
primeroma najem poslovnih prostorov). Za doseganje večje kakovosti storitev in učinkovitosti delovanja
javne uprave ter s tem celotnega javnega sektorja si
bomo prizadevali za povezovanje in združevanje funkcij sorodnih organov na državni in teritorialni ravni.
Na ravni regijskega delovanja uprave bomo vzpostavili
enotno regijsko strukturo uprave (upravni okraji/upravni centri). Z uvedbo sistema centralnega upravljanja
nepremičnin države (v lasti ali najemu) bomo vzpostavili mehanizme za gospodarnejše upravljanje celotnega
sistema. Učinkovitejšo uporabo virov bomo zagotovili
tudi s programskim proračunom, vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov za učinkovito in pregledno izvajanje
javnih naročil ter s centralizacijo upravljanja in razvoja
državne informatike.
Pri upravljanju človeških virov bo delovanje
usmerjeno v učinkovito kadrovsko načrtovanje, pregledne kadrovske postopke, prepoznavanje in razvoj
kompetenc javnih uslužbencev ter spremljanje njihovega razvoja, v večjo mobilnost zaposlenih, motivacijo
zaposlenih z jasno povezanostjo med rezultati dela in

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

nagrajevanjem, pa tudi v celovito spremljanje doseganja ključnih ciljev in kazalnikov. Poudarek pa bo tudi na
učinkovitem nadzoru nad izvajanjem uslužbenskega in
plačnega sistema. Za doseganje ciljev strategije bomo
vzpostavili kompetenčni model in prenovili usposabljanje javnih uslužbencev ter nadgradili informacijski
sistem upravljanja človeških virov organov državne
uprave. Cilj prenove in posodobitve javne uprave je
povečanje učinkovitosti in strokovnosti javnih uslužbencev ter zagotavljanje izvajanja nalog strokovno,
skladno z vrednotami in načeli dobrega upravljanja.
Pri tem cilju bo izvedena tudi sistemska nadgradnja
sistema plač, da se doseže jasna povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem zaposlenih, za kar bodo
pripravljeni jasni kazalniki. Vrednotili bomo rezultate
dela in ne delovnega mesta.
Ker se zavedamo prenormiranosti poslovnega okolja za razvoj gospodarstva, bo pomemben del delovanja
namenjen izboljšanju poslovnega okolja in zadovoljstvu
državljanov. Projekti bodo usmerjeni v preventivne mehanizme, ki omogočajo sprejemanje kakovostnejših
predpisov z doslednim spoštovanjem sprejetih standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti (vključevanje
javnosti, transparentnost postopka, presoja učinkov
predpisov ...), in v popravljalne mehanizme – ukrepe za
poenostavitev že sprejete zakonodaje in zmanjševanje
zakonodajnih bremen ter odpravo administrativnih
ovir (nadaljevanje že začrtanih aktivnosti). Dodatna po-
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zornost bo namenjena uvedbi sistematične evalvacije
sprejete zakonodaje in dodatnim ukrepom za zmanjšanje obsega predpisov, da se do leta 2020 zmanjša obseg
za 10 odstotkov ter s tem zagotovita večja preglednost
in enostavnost zahtev, ki jih zakonodaja nalaga gospodarstvu in državljanom.
Okrepili bomo mehanizme za transparentno delovanje javne uprave in širšega javnega sektorja na
vseh področjih. Transparentnost namreč vodi v večje
zaupanje in omejuje korupcijska tveganja ter spodbuja k višji ravni odgovornosti delovanja širšega javnega
sektorja. Zagotovili bomo višjo stopnjo transparentnosti pri postopku sprejemanja zakonodaje (zakonodajna sled) in porabi javnih sredstev ter dodatno
spodbudili ponovno uporabo podatkov javnega sektorja. Za izboljšanje ugleda javne uprave bomo poleg
odprtega in transparentnega delovanja načrtno in intenzivno komunicirali z javnostmi ter spodbujali stalno dvosmerno komuniciranje. Za uresničevanje ciljev
bo prenovljena tudi uredniška politika in vzpostavljen
enotni kontaktni center državne uprave.
Korupcijska tveganja bomo omejili z vrsto dodatnih aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju in izvajanju mednarodnih smernic.
Vzpostavljen bo enotni nacionalni register tveganj za
celotni javni sektor. Sistematično in temeljito obvladovanje tveganj bo okrepljeno s prenovo sistemizacij na
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tveganih delovnih mestih, z mehanizmi sistematičnega
nadzora in sankcijami ob morebitnih kršitvah.
Posodobitev upravnega procesnega prava se bo
razvijala v smeri, ki dopušča dogovorno oblikovanje
upravnih razmerij in bolj sledi servisni vlogi države,
kar prispeva k večjemu ugledu med državljani in konkurenčnosti države. Prenovljena procesna zakonodaja
bo enostavna, krajša in preglednejša ter bo omogočila
učinkovitejše vodenje upravnih postopkov. Za spremljanje učinkovitosti javne uprave bo prenovljena
upravna statistika.
Na področju vodenja kakovosti bodo načrtno
vpeljani certificirani modeli, prilagojeni za javni sektor, ki vključujejo stalne izboljšave na vseh ravneh,
redno spremljanje merljivih procesnih kazalnikov in
periodično zunanjo presojo uspešnosti delovanja organov javne uprave.
S prenovo in posodobitvijo inšpekcijskega nadzora bomo izboljšali učinkovitost, okrepili preventivno delovanje inšpektorjev, racionalizirali inšpekcijske
postopke z združevanjem oziroma izvajanjem skupnih
inšpekcijskih nadzorov ter uvedli novo orodje za razbremenitev inšpektorjev pri opravljanju njihovega
strokovnega dela. Delo inšpektorjev bo prednostno
usmerjeno v upravno ukrepanje in bistveno manj v
prekrškovne naloge oziroma izrekanje kazni. Poudar-

jeno bo načelo odprtosti in javnosti delovanja inšpektorjev (enotna spletna vstopna točka) ter s tem tudi
pravne predvidljivosti tako gospodarskih subjektov kot
tudi državljanov. Inšpektorji bodo delovali na podlagi
ocene tveganj in javno objavili merila za določitev prednostnih nalog.
Na področju informacijske podpore, dviga uporabe
e-storitev, digitalizacije in interoperabilnosti bo poudarek na olajšanju komuniciranja ter boljši obveščenosti
državljanov in poslovnih subjektov. Z nadgradnjo informatizacije poslovnih procesov se pomembno izboljšajo
prilagodljivost, povezljivost in preglednost v javni upravi,
z večjo uporabo elektronskih poti pa se hkrati znižujejo
stroški za končne uporabnike in izvajalce storitev. Za doseganje zadovoljstva državljanov in gospodarstva bosta
izvedeni konsolidacija in posodobitev vstopnih točk za
državljane in gospodarstvo, da se zagotovijo zanesljive
spletne informacije in enostavni e-postopki na enem
mestu z upoštevanjem potreb uporabnikov (po načelu
življenjskih dogodkov) in uvedbo sistematičnega merjenja zadovoljstva uporabnikov.
Pri posodabljanju slovenske javne uprave v obdobju 2015–2020 se bodo upoštevali tudi cilji, usmeritve in zaveze na mednarodni ravni ter dobre prakse
držav članic EU. Pomembno je zavedanje, da je učinkovita in uspešna javna uprava temelj za razvoj gospodarstva in družbene blaginje.

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

Za uresničitev ključnih projektov na področju kakovosti in učinkovitosti, upravljanja človeških virov,
boljše zakonodaje in upravnih postopkov, transparentnosti in integritete ter razvoja informacijskih rešitev
so predvidena sredstva nove finančne perspektive
EU. Strategija je tudi pogoj za dostop do omenjenih
virov prek strukturnih skladov EU, in sicer na podlagi
podpisanega Partnerskega sporazuma med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020.
Strategija v posameznih poglavjih povzema oceno
stanja, cilje na posameznih področjih, ključne ukrepe
za doseganje ciljev ter nosilce razvoja, ki bodo izvajali
posamezne aktivnosti in projekte. Dokument SJU 2020
spremlja izjava predsednika in vseh članov vlade z naslovom »Politika napredka in kakovosti sodobne javne
uprave« s katero se dodatno zavežejo, da bodo pri svojem delovanju upoštevali sprejeto politiko in stremeli
k zastavljenim ciljem. Posebno poglavje strategije je
namenjeno spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov za doseganje ciljev. Uresničevanje ciljev s pomočjo
načrtovanih projektov bo nadzoroval strateški svet, ki
je bil oblikovan za pripravo te strategije in ga sestavljajo predstavniki državne uprave, strokovne javnosti in
nevladnih organizacij, ki bo dvakrat letno obravnaval
poročilo o izvedbi ukrepov in poročal Vladi RS.
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Uvodna misel

Učinkovita javna uprava je temelj uspešnosti celotne države, zato ji s tem strateškim dokumentom dajemo jasne smernice razvoja. V okviru omejenih virov,
ki jih imamo na razpolago, bomo odločno vzpodbujali ukrepe, ki bodo v delovanje javne uprave vnesli še
več elementov odgovornosti ter izostrenega občutka
za delovanje v skupno dobro. Javna uprava mora tudi
prevzeti ključno odgovornost za postopno debirokratizacijo države, ki bo temeljila na poenostavitvi postopkov, jasnemu opredeljevanju ciljev, predvsem pa
na priznanju neposredne osebne odgovornosti njenih
zaposlenih za odločitve in delovanje.
Ugled javnih uslužbencev je odvisen od učinkovitega, strokovnega in poštenega dela, pa tudi od aktiv-
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nega komuniciranja javne uprave z uporabniki storitev
in širšo javnostjo. Sprejemamo ukrepe za spremljanje
uspešnosti uresničevanja ciljev posameznikov in za
pravičnejše nagrajevanje, za bolj premišljen sistem
izobraževanja in usposabljanja ter ukrepe za še večjo
transparentnost in odprtost ter stalno dvosmerno komuniciranje z državljani in javnostjo.
Temeljne vrednote, kot osnovno vodilo našega
vsakodnevnega ravnanja, naj bodo: vladavina prava,
odgovornost, transparentnost, sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, inovativnost in učinkovitost.
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo

1.
Uvod

J avna

Sprejetje Strategije razvoja javne uprave 2015–
2020 je pomembno zaradi več utemeljenih razlogov.
Več institucij je ugotovilo, da ni strateškega dokumenta, ki bi za daljše obdobje začrtal razvoj slovenske javne uprave. OECD je leta 2012 izdal pregled delovanja
slovenske javne uprave, v katerem med drugim ugotavlja, da strategija Slovenije za izhod iz krize ne vsebuje
strategij in ukrepov, s pomočjo katerih bi pomagali javni upravi, da postane učinkovitejša in s tem dolgoročno stabilna. Prav tako navaja, da je dobro delujoča javna uprava bistvena za zagotavljanje podpore in pomoči
vladi pri določitvi izvedljive strategije za okrevanje gospodarstva in države in za nujno dolgoročno rast ter
za prepoznavo in izvedbo ustreznih ukrepov. Evropska
komisija je leta 2013 izdala Stališče Komisije o pripravi
sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za
obdobje 2014–2020, v katerem med predhodnimi pogoji za izpolnjevanje 11. tematskega cilja navaja obstoj
strategije za izboljšanje upravne učinkovitosti držav
članic, vključno z reformo javne uprave.
Država mora zagotavljati izvajanje oblasti in zagotavljati javne storitve oziroma javne dobrine državljanom oziroma svojim prebivalcem, in sicer praviloma
vsem pod enakimi pogoji in na enako dostopen način.
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Odličnost izvajanja funkcije države oziroma javnega
upravljanja je zaveza, ki vpliva na razvoj demokratičnih
procesov v družbi, gospodarsko rast in socialno kohezijo vseh njenih prebivalcev. Da bi država lahko uspešno
opravljala to nalogo, mora biti sposobna pripravljati,
sprejemati in izvajati ustrezne politike ter zagotavljati njihovo udejanjanje s sistemskim urejanjem pravil,
prav tako pa mora imeti v svoji pristojnosti ustrezne
institucije in mehanizme za usklajevanje in izvajanje
sprejetih odločitev.1
Spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije
2005–2013 pa kaže, da Slovenija v preteklem obdobju
ni bila dovolj uspešna in dovolj ambiciozna pri doseganju ključnih strateških ciljev glede gospodarskega,
družbenega in okoljskega razvoja, na neuresničevanje
ciljev pa je vplivala tudi gospodarska kriza.

U vod

1. Uvod

uprava

Proces priprave Strategije razvoja javne uprave
2015–2020 je vključeval sodelovanje in pridobivanje
mnenj ključnih deležnikov na področju javne uprave v
Sloveniji ter strokovne in širše javnosti.

1

Povzeto po: Drafting a concept paper on the Organizational Structure of
the Executive Public Administration, SIGMA, 2008.
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Učinkovita in stabilna javna uprava je zelo pomemben družbeni podsistem ter poleg gospodarskega razvoja in socialne kohezije vpliva na razvoj države
in družbeno blaginjo. Zato se je Vlada RS odločila, da
bo posodobila javno upravo tako, da bo delovala čim
bolj profesionalno, strokovno in stabilno ter skladno z načeli dobrega upravljanja..Pri tem je treba
na številnih področjih ponovno osmisliti javni interes
kot potrebo po urejanju družbenih razmerij, ki v vsakodnevno življenje vsakega subjekta vnaša nujnost
vstopanja v upravnopravna razmerja. Kadar poseg
države ni potreben, je treba regulacijo prepoznati
kot administrativno oviro, jo deregulirati ali ustrezno
spremeniti. Kadar je regulacija nujna in potrebna za
delovanja družbenega sistema, je treba vzpostaviti
mehanizme, ki bodo omogočili pridobivanje upravnih
dovoljenj ali izvedbo drugih dejavnosti v razumnem
času. Ob spremembi regulacije se bodo proučili različni načini izdaje dovoljenj, ki bodo učinkovito varovali javni in zasebni interes. Kadar je po naravi stvari
to mogoče, se bo oblastno odločanje nadomestilo z
možnostjo partnerskega sodelovanja upravne oblasti
in drugih udeležencev, ki ni na škodo javnemu niti zasebnemu interesu. Pri tem bo uprava s svetovanjem
in usmerjanjem delovala proaktivno ter s svojo servisno vlogo dejansko omogočala čimprejšnjo izdajo
upravnih dovoljenj. Potrebna je sprememba temelj-

J avna

nega razmišljanja, ki temelji na zavedanju, da uprava
opravlja upravne naloge zaradi svojih uporabnikov,
zato mora v okviru zakonitih možnosti storiti, kar je
potrebno, da so ti zadovoljni z njenimi storitvami.
Kakovosten upravni servis mora imeti prednost pred
kvantitativno obdelavo zadev, pri čemer je temeljno
vodilo zakonitost in zadovoljstvo udeležencev. Ključ
do kakovostnega upravnega servisa pa so motivirani
in dobro vodeni zaposleni v javni upravi.
Vizija Vlade RS je organizirati sodobno javno
upravo, ki bo spoštovala načela in vrednote:
• zakonitosti in vladavine prava;
• strokovnosti in profesionalnosti;
• participacije;
• transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije;
• odzivnosti in usmerjenosti k uporabniku;
• usmerjenosti k soglasju in vključenosti;
• pravičnosti in vključenosti;
• inovativnosti, uspešnosti in učinkovite uporabe virov;
• odgovornosti
kot podlago ukrepov in kazalnikov uspešnosti delovanja, upoštevanja javnega interesa, zadovoljstva
državljanov, podjetij in drugih deležnikov, s katerimi
bo pri kakovostnem izvajanju svojih storitev dosegla nadpovprečne rezultate med državami članicami
Evropske unije.

uprava
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Temeljne vrednote, ki so glavno vodilo našega
vsakodnevnega ravnanja pri izvajanju strategije za potrebe deležnikov in uporabnikov upravnih storitev, so:
odgovornost, transparentnost, vladavina prava, sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, inovativnost, uspešnost in učinkovitost.
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Strategija zajema področje javne uprave v Republiki Sloveniji.4 Ker nekatere vsebine (kot na primer sistem plač, število zaposlenih, upravni postopki)
posegajo v širši javni sektor, strategija za omenjena
področja daje skupno podlago in nakazuje smer, v kateri naj javni sektor deluje in se razvija. Strategija je
krovni dokument, ki zajema javno upravo in vsebuje
izhodiščne usmeritve za druge resorje, ki bodo na tej
podlagi pripravili posamezne področne programe in
izvedbene resorne dokumente na državni, regionalni
in lokalni ravni (kot na primer izobraževanje, znanost,
2

Povzeto po: OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012, sofinanciran s
sredstvi ESS.

3

Povzeto po: Stališče služb Evropske komisije o pripravi sporazuma o
partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014–2020.

4

Javno upravo tako sestavljajo državna uprava, občinske uprave in nosilci
javnih pooblastil.

razvoja javne uprave

2015–2020

gospodarstvo, zaposlovanje, socialne zadeve, okolje,
zdravstvo, kultura in drugo). Vlada RS s tem dokumentom zavezuje vse organe državne uprave in druge
državne organe, ob upoštevanju načel avtonomije lokalne samouprave občinske uprave ter nosilce javnih
pooblastil, da izvedejo aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje, na način in v rokih, kot je opredeljeno v
tem dokumentu.
V skladu s sprejeto strategijo bodo na podlagi
analize obstoječega stanja in prepoznavanja vrzeli med
želenim in dejanskim stanjem po posameznih vsebinskih področjih pripravljeni akcijski načrti za uresničitev
ukrepov po posameznih strateških ciljih. Za vsak posamezen strateški cilj so opredeljeni kazalniki uspešnosti in ciljne vrednosti za leto 2020. Posamezni kazalniki oziroma doseganje strateških ciljev se bo sproti
spremljalo na podlagi dosežkov pri izvedbi dvoletnih
akcijskih načrtov. Za doseganje zastavljenih ciljev se
bodo evalvacije, prilagoditve in revizije načrtovanih
ukrepov opravljale predvidoma na vsaki dve leti, če
pa želene ciljne vrednosti ne bodo dosežene, bo treba
sprejeti ustrezne ukrepe.

strateški okvir in usmeritve

Strategija se kot temeljni razvojni strateški dokument v slovenski javni upravi pripravlja v povezavi
z vsebinami, zajetimi v Partnerskem sporazumu med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020
in Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Slovenski industrijski politiki, strategiji Evropa 2020 in drugih strateških podlagah na državni in mednarodni ravni (gradivo
OECD2 in Evropske komisije3).
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Strategija je dokument Vlade RS, zato je bil med
njeno pripravo strateški svet delovne skupine za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020
dopolnjen s predstavniki ustreznih ministrstev in organov (kot na primer Ministrstva za finance, Urada RS
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za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti), prav
tako je bila dopolnjena operativna skupina delovne
skupine za pripravo Strategije razvoja javne uprave
2014–2020, ki jo je ustanovil minister, pristojen za javno upravo,5 in jo tudi vodi. Predlog izhodišč in načrt
dela, dispozicija strategije, prvi osnutek ter medresorsko usklajen predlog strategije je bil s ciljem pridobivanja čim širšega soglasja potrjen na Vladi RS, osnutek predloga strategije je bil v okviru javne obravnave
predstavljen deležnikom ter strokovni in širši javnosti,
ustrezno nadgrajen ter sprejet na Vladi RS.

3.1 Usmeritve in podlage na mednarodni in državni
ravni
Temeljni namen priprave dokumenta je predstavitev izhodišč in podlage za realno izboljšanje delovanja slovenske javne uprave z njeno posodobitvijo
in prenove, kar vključuje vzpostavitev celovitega
sistema menedžmenta prek sistemskega strateškega
načrtovanja, vpeljave sistemov vodenja kakovosti za
poenostavitev, posodobitev upravnih procesov ter

5

30

Ministrstvo za javno upravo je skladno z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/2013, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) v oktobru 2014
od Ministrstva za notranje zadeve prevzelo naloge s področja javne uprave.
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spremljanje in evalviranje rezultatov dela in zastavljenih ciljev na vseh ravneh.
Strategija je enovit krovni strateški dokument
na področju javne uprave, ki pomeni tudi podporo in
zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države. Temeljni namen je prenova, posodobitev javne
uprave, ki bo z odličnostjo profesionalnega uradništva
delovala učinkoviteje, strokovno in skladno z načeli
dobrega upravljanja ter bo v največji meri pripomogla
h konkurenčnosti poslovnega okolja, razvoju države
in družbeni blaginji. Opravljena je analiza stanja in
procesov dela kot podlaga za strateške usmeritve za
posamezna področja javne uprave. Nastal je enoten
strateški dokument kot podlaga za dvoletne akcijske
načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in
vsebinskih področjih javne uprave. Strategija razvoja
javne uprave 2015–2020 je eden od predhodnih pogojev za dostop do strukturnih skladov v okviru prednostne osi 11 »pravna država, izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju
NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev« v
Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Prednostna os 11 se
nanaša na tematski cilj 11 »izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter
prispevanje k učinkoviti javni upravi« v Partnerskem
sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020.

Mednarodne aktivnosti s področja javne uprave kažejo vpetost Republike Slovenije v Evropsko
unijo (EU) in širše mednarodno okolje, kjer je prišlo
zaradi gospodarske krize, neenakomernega razvoja
v svetu, hitrega tehnološkega napredka ter drugih
posledic globalizacije do sprememb, ki zahtevajo še
dejavnejše in učinkovitejše sodelovanje slovenskih
predstavnikov na vseh ravneh odločanja v EU in drugih mednarodnih forumih, okrepljeno delovanje na
dvostranski in večstranski ravni ter pospešen prenos
najboljših praks v slovensko javno upravo. Z aktivnim
delovanjem v mednarodnem okolju v okviru strokovnih srečanj, študijskih obiskov, konferenc in drugih
aktivnosti bosta zagotovljena ustrezno uveljavljanje
interesov Republike Slovenije in krepitev promocije
dosežkov na področju javne uprave ter s tem omogočeno izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in prispevanje k učinkoviti, inovativni in
transparentni javni upravi.

uprava
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Velike tehnološke, gospodarske in družbene
spremembe v zadnjih dveh desetletjih so prinesle
tudi potrebo po vrsti novih javnih storitev. Strategija
si bo zato ob optimizaciji obstoječih storitev prizadevala tudi za sprotno spremljanje potreb in razvoj novih javnih storitev.

strateški okvir in usmeritve

uprava

T emeljni

T emeljni
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Na področju evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja v obdobju do leta 2020 je zato treba
zagotoviti čim bolj usklajeno in strateško usmerjeno
udejstvovanje predstavnikov s področja dela javne
uprave na ravni EU in v drugih mednarodnih organizacijah, kot so na primer OECD, Organizacija združenih
narodov in Svet Evrope, ter okrepiti sodelovanje s prednostnimi regijami in državami.
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4.
Pregled
in analiza
stanja

4.1 Ocena stanja
Raziskave OECD – SIGMA ugotavljajo, da lahko
raznovrstnost organizacijskih oblik v javnem sektorju,
upoštevaje obseg javnega sektorja, kot ga določa država, pomeni resno tveganje glede sposobnosti države,
da zagotavlja in izvaja naloge v javnem interesu. Obvladovanje tovrstnega tveganja lahko olajša sistemska
ureditev, ki določa pristojnosti posameznih organizacijskih oblik in nadzor nad njimi. Preveč organizacijskih oblik oziroma preveliko število organizacijskih
enot in s tem razvejana organizacijska struktura namreč prav tako povečujeta tveganje, da te organizacije
ne bodo sledile skupnemu cilju. To pa lahko vpliva na
učinkovitost zagotavljanja javnih dobrin in tudi na odgovornost, ki je razpršena in jo je težje ugotavljati. V
povezavi z organizacijskimi ukrepi je treba upoštevati
tudi kadrovski vidik. Strateško vprašanje upravljanja
človeških virov v javni upravi je namreč postavljeno
kot ena izmed prednostnih nalog v programskih in
strateških dokumentih, ki opredeljujejo nadaljnji razvoj države kot celote. Poleg tega obstaja nestalnost
instucionalnega okvira, ki predstavlja tveganje za učinkovito javno upravo, kar se posledično odraža tudi na
njenih uporabnikih (državljani, podjetja …). Za uresničitev te prednostne naloge pa je treba zagotavljati
ustrezne normativne podlage in sistemske rešitve, ki
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bodo omogočale pravno korektno, pa tudi učinkovito
izvajanje delovnopravnih in drugih kadrovskih postopkov. To je ključno pri organizacijskih, javnofinančnih
in vsebinskih spremembah javne uprave, in sicer tako
da bo nagrajevana delovna uspešnost, motiviranje za
doseganje ciljev pa bo temeljno vodilo pri ravnanju z
javnimi uslužbenci.6 Razvoj javne uprave v veliki meri
določa, omogoča in zahteva odličnost izvajanja funkcije države. Odličnost izvajanja se kaže v določanju in
izvajanju javnih politik, ki neposredno vplivajo na družbeni razvoj in blaginjo.
Tudi primerjalni podatki o razvrščanju držav na
različnih mednarodnih lestvicah kažejo za Slovenijo
različno sliko glede na posamezne kazalnike uspešnosti. Ugotovitve študije Odličnost v javni upravi za konkurenčnost držav članic Evropske unije7 kažejo, da na
nekaterih področjih v Sloveniji obstajajo možnosti za
izboljšave. Evropska komisija ugotavlja, da podjetja za
uspešno poslovanje potrebujejo učinkovite, stroškovno ugodne in visokokakovostne javne storitve. Zato je
reformo javne uprave v državah Evropske unije uvrstila
med pet najpomembnejših nalog v podporo gospo6

Povzeto po: Drafting a concept paper on the Organizational Structure of
the Executive Public Administration, SIGMA, 2008.

7

Povzeto po: European Comission (2012), Excellence in Public Administration for competitiveness in EU Member States
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/
monitoring-member-states/improving-public-administration/files/
pa_report_en.pdf
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darskemu razvoju. S tega vidika je Evropska komisija
predlagala izboljšave pri delovanju nacionalnih javnih
uprav držav članic (t. i. Stališča služb Evropske komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov
2014–2020).
V letu 2012 je nadpovprečne rezultate Slovenija na primer dosegla pri plačilih podjetjem, kjer so zamude pri
plačilih znašale 15 dni, evropsko povprečje pa je znašalo 28,3 dneva. Še posebej zgledno se je Slovenija odrezala pri ustanavljanju novih podjetij, kar je omogočeno v šestih dneh (brez stroškov), medtem ko evropsko
povprečje znaša 13,7 dneva (in 5 odstotkov dohodkov
povprečnega dohodka prebivalcev posamezne države). Glede kazalnika, ki opredeljuje čas izpolnjevanja
obračuna davka, je Slovenija nekoliko pod evropskim
povprečjem (260 ur letno, evropsko povprečje znaša
208 ur), prav tako na področju posodobitve javnega
sektorja (e-uprava, nagrajevanje učinkovitega dela zaposlenih, ocenjevanje kakovosti storitev idr.).
Poleg tega Mednarodni inštitut za razvoj menedžmenta (IMD) iz Švice letno objavlja lestvico svetovne konkurenčnosti držav. Izračuni temeljijo na štirih merilih:
gospodarski uspešnosti, vladni učinkovitosti, poslovni
učinkovitosti in infrastrukturi. V letu 2014 je Slovenija
med 60 državami zdrsnila na 55. mesto, v letu 2013 je
bila na 52. mestu, v letu 2008 pa je bila uvrščena za 20
mest višje, na 32. mestu (IMD 2014, IMD 2013, IMD
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2008). Podobno kaže indeks globalne konkurenčnosti,
ki izhaja iz letnega poročila Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), saj je Slovenija izgubila osem mest
v primerjavi z letom 2013, že v letu 2013 pa je izgubila kar šest mest. Med 144 državami zaseda Slovenija
70. mesto. Med dejavniki, ki vplivajo na podjetništvo,
so med bolj poudarjenimi navedeni: dostop do financiranja, neučinkovita vladna birokracija, omejevalna delovna zakonodaja, korupcija, davčne stopnje in davčni
predpisi. Na lestvici Svetovne banke je Slovenija med
189 državami v letu 2014 zasedla 51. mesto in je v
primerjavi z letom prej zdrsnila za pet mest. Lestvica
Doing Business navaja najboljše države za samostojen
začetek podjetniške poti, hkrati pa je kazalnik konkurenčnosti držav. Cilji strategije so usmerjeni v izboljšanje poslovnega okolja za razvoj gospodarstva in dvig
konkurenčnosti in s tem izboljševanje položaja Slovenije na omenjenih lestvicah.
Poslovanje uprave na splošni in konkretni ravni
(pripravljanja, sprejemanja predpisov in njihovega
izvajanja) v nekaterih primerih sledi preživetim birokratskih vzorcem, zaradi katerih je uprava odtujena
od fizičnih in pravnih oseb kot uporabnikov njenih
storitev. Uprava kot servis državljanov pri poslovanju
z državo v takih primerih ne sledi takemu poslanstvu
in deluje kot nedotakljiv birokratski sistem, zaradi
česar prevladuje splošen občutek, da je sama sebi
namen. To se kaže v skoraj vsakokratnem medijskem

posploševanju stanja pri posamičnih (pogosto enostranskih) primerih ter v ustvarjanju vtisa neučinkovitosti, neracionalnosti in pomanjkljivosti uprave pri
ohranjanju stika z realnim življenjem, v katerem uporabniki upravna dovoljenja potrebujejo v razumnem
času, ob razumnih materialnih in procesnih zahtevah,
ki sledijo jasno izraženemu javnemu interesu in ustrezni zaščiti drugih deležnikov.
Nedavno objavljeni podatki mednarodnega indeksa zaznave korupcije v javnem sektorju, kot ga objavlja Transparency International,8 so za leto 2013 pokazali za Slovenijo zdrs za 6 mest, s 37. na 43. mesto med
177 državami. Omenjeni indeks obravnava dejavnike,
kot so izvajanje protikorupcijske zakonodaje, dostop
do informacij, navzkrižje interesov in uspešnost protikorupcijskih ukrepov.9 Iz navedenega lahko povzamemo, da so spremembe v smeri posodobitve, večje
transparentnosti ter dviga učinkovitosti in uspešnosti v
slovenski javni upravi nujne in potrebne.

8

Povzeto po: http://cpi.transparency.org/cpi2013/

9

Povzeto po: http://www.integriteta.si/component/content/article/11-partner-transparency-international/311-politike-in-funkcionarje-pozivamo-k-sistematicnemu-ukrepanju-proti-korupciji
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4.2 Analiza SWOT
Analizo SWOT smo pripravili z ožjo projektno skupino in ob upoštevanju mednarodnih priporočil in kažejo na ključna področja, ki jih je skupina prepoznala
kot temelje za pripravo dokumenta.
Prednosti:
• že uveljavljena pravila splošnega upravnega postopka zagotavljajo mednarodno in ustavno uveljavljene
standarde demokratičnega in poštenega postopka;
• obstajajo primeri dobrih praks posameznih upravnih organov (kot so na primer upravne enote) pri
uporabi orodij vodenja kakovosti;
• bogate izkušnje institucij in posameznikov z razvojem e-poslovanja v javni upravi ter že vzpostavljena
kakovostna ponudba elektronskih storitev na posameznih področjih;
• obstoječa Strategija razvoja elektronskega poslovanja
in izmenjave podatkov iz uradnih evidenc SREP;
• že vzpostavljena državna IKT infrastruktura (omrežje HKOM, podatkovni center, SIGOV-CA) in vzpostavljen nacionalni portal odprtih podatkov;
• uveljavljena enotna metodologija za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom;
• na ravni EU in vseh držav članic sprejet program za
zmanjšanje zakonodajnih bremen s ciljem odprave
25 odstotkov administrativnih bremen;
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• višja zavest v družbi glede korupcije, velika stopnja

•

P regled
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•
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•
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•

•

38

transparentnosti informacij javnega značaja, predvsem o javni porabi in večja preglednost glede družb
v državni lasti;
evropsko primerljiv uslužbenski sistem na področju
urejanja delovnopravnih in statusnih razmerij ter
pravic in obveznosti zaposlenih v državnih organih
in v upravah lokalnih skupnosti;
uporaba Standardov strokovne usposobljenosti z
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi;
vpeljani letni razgovori kot orodje za preverjanje
doseganja ciljev in rezultatov posameznega javnega
uslužbenca;
vpeljan kadrovsko informacijski sistem – CKEDU;
delovanje Inšpekcijskega sveta urejeno z zakonom,
kar omogoča sprejemanje strateških ukrepov za povečanje učinkovitosti inšpekcij;
sprejet je strateški načrt ukrepov Inšpekcijskega
sveta, dne 11.7.2013 na Vladi RS;
nastavki za izvedbo programskega proračuna so že
implementirani v sedanjem načinu priprave Proračuna Republike Slovenije;
širok konsenz za projekt vzpostavitve Državnega računalniškega oblaka.

J avna

Slabosti:
• nedoslednost pri uveljavljanju odgovornosti zaposlenih v primeru neizpolnjevanja dogovorjenih nalog ali nedoseganja zastavljenih ciljev;
• neaktivnost in nedoslednost pri prepoznavanju in
nagrajevanju zaposlenih, ki presegajo pričakovano
realizacijo dogovorjenih nalog in presegajo zastavljene cilje;
• pomanjkanje motivacijskih mehanizmov za vzpodbujanje profesionalnosti in inovativnosti zaposlenih;
• pomanjkanje sposobnosti za vodenje, vključno s
pomenom družbene odgovornosti do zaposlenih in
do deležnikov;
• šibka povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem zaposlenih;
• omejene možnosti prožnega upravljanja z zaposlenimi;
• vloga kadrovskih služb v upravi je omejena predvsem na operativne naloge in manj usmerjena v
razvoj strateške vloge kadrovske funkcije;
• pričakovati je odpor organov pri uvajanju sprememb na področju upravljanja človeških virov, kar
pa je tudi posledica varčevalnih ukrepov kadrovske
podhranjenosti in potreb tekočega poslovanja v
spreminjajočih se razmerah;
• letni razgovori še vedno niso povsod prepoznani kot
ena od bistvenih sestavin razvoja in načrtovanja kariere zaposlenih;

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

• za prepoznavanje oziroma ugotavljanje ključnih

• slaba dejanska uporaba e-storitev, slaba razširje-

kompetenc je treba zagotoviti ustrezno število usposobljenih presojevalcev v vsakem organu oziroma
določiti drug ustrezen način preverjanja, npr. zunanji
izvajalci, kar pa je povezano z visokimi stroški;
ni pregleda nad porabo javnih sredstev in nad učinki dela (dosežki, zaostanki, pritožbami, pohvalami),
nagrajevanjem in dodelitvijo kadrovskih finančnih
virov;
neustrezna umeščenost nekaterih področij kot na
primer kakovosti in upravnega postopka na eni strani ter projektno vodenje in procesi kot način dela na
drugi strani,ki se z nezadostnimi resursi ne morejo
ustrezno sistemsko razvijati;
nemotiviranost za spremembe in slabo poznavanje
orodja »upravljanja sprememb«;
ni strategije delovanja javne uprave v zvezi z učinkovito uporabo virov; ni sistematičnega pristopa, ukrepov; niti zaposleni, niti najvišje in srednje
vodstvo nimajo zadostnega vodstvenega znanja
oziroma se pridobivanje in razvoja znanj s tega področja ne izvaja celovito in sistematično;
uporaba upravnega procesnega prava ali posameznih procesnih institucij kot administrativne ovire
oziroma nepotrebnega stroškovnega bremena;
neučinkovita organiziranost in usklajevanja IKT v
javni upravi, strateški dokumenti so nepovezani ter
neenotno in pomanjkljivo obravnavajo razpoložljive
potenciale sodobnih digitalnih konceptov;

nost širokopasovnih komunikacijskih povezav do
končnih uporabnikov (državljani, gospodinjstva),
pomanjkljive digitalne kompetence;
v zakonodajnem postopku so sicer predvidene presoje posledic učinkov na posamezna področja, ki pa
se v praksi zelo redko izvajajo;
zaradi politične nestabilnosti in pogostega menjavanja vlad je preveč zakonov sprejetih po nujnem postopku brez predhodnih analiz, nezadostnega medresorskega usklajevanja ter sodelovanja z deležniki;
ni sistematično vpeljanega postopka vrednotenja
oziroma evalvacije posameznih politik;
visoka stopnja zakonodajnih bremen in posledično
nespodbudno poslovno okolje predvsem za mala in
srednje velika podjetja (MSP);
preveč reguliranih dejavnosti in poklicev in prenormiranje zahtev EU (»gold-plating«);
neprestane institucionalne spremembe (npr. združevanje ministrstev);
priprava proračuna, še zlasti pa postopki spremembe in rebalansa proračuna, ne spodbujajo najbolj
optimalnih odločitev pri izvrševanju proračuna,
ker ni nadzora nad kakovostjo porabe, niti povezave med viri in prednostnimi nalogami iz vsebinskih
programov.

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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Priložnosti:
• povečati odzivnost in učinkovitost javne uprave,
izboljšati učinkovito vodenje, zagotoviti ustrezna
znanja, veščine in kompetence zaposlenih ter povečati preglednost in odgovornost in uvesti zunanje
ocenjevanje uspešnosti ter postopke za nadzor nad
kakovostjo;
• prenos mednarodnih dobrih praks držav EU pri uporabi virov v javni upravi;
• učinkovito upravljanje človeških virov je prepoznano
kot eden od strateških ciljev razvoja javne uprave;
• kot osnova za kompetenčni model za najvišji
vodstveni kader je že na voljo obstoječi sistem standardov strokovne usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi;
• ustrezno nagrajevanje zaposlenih, ki so nadpovprečno uspešni in učinkoviti;
• posodobitev sistemske ureditve uslužbenskega sistema glede upravljanja z zaposlenimi za zagotovitev
njihove večje prožnost/mobilnosti in glede odgovornosti javnih uslužbencev za rezultate njihovega dela;
• globalne spremembe vzpodbujajo zaposlene k povečanju profesionalnosti in inovativnosti na delovnem mestu ter k osebnemu razvoju;
• odprte možnosti v okviru nove finančne perspektive za pametno angažiranje evropskih sredstev;
• implementacija strategij digitalnega upravljanja,
Digitalna agenda za Evropo, akcijski načrt EU za
e-upravo;

J avna

• hiter razvoj digitalnega in mobilnega načina življe-

• sprejemanje uprave kot partnerja za uveljavitev

nja v družbi, pospešeno uvajanje koncepta digitalnega upravljanja;
skupni sistemi, pristopi in standardi na ravni EU;
večja ozaveščenost o pomenu poenostavitev in
odprave administrativnih ovir ter o kakovosti kot
vrednoti;
krepitev kakovosti s sistematičnim spremljanjem
zadovoljstva uporabnikov iz državnih organov s storitvami, ki jih centralno izvaja resorno ministrstvo
ali pooblaščeni zunanji izvajalec (npr. spremljanje
kakovosti delovanja skupne infrastrukture ipd.);
vzpostavitev enotne poslovne točke z zagotovitvijo popolnih in celovitih informacij ter elektronsko
podporo poročanju poslovnim subjektom;
zmanjšanje števila reguliranih poklicev in dejavnosti,
znižanje števila pogojev in optimizacija postopkov;
boljše medinstitucionalno povezovanje procesov
in elektronska izmenjava kakovostnih podatkov iz
uradnih evidenc – popolna uresničitev 139. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP);
ZUP naj (po)ostane temeljni – primarni pravni vir za
urejanje upravnega postopka, samo v izjemnih primerih subsidiarno dopolnilo;
večja pozornost procesnim pravilom in njihova teža
z vidika varovanja zasebnega interesa ob hkratnem
upoštevanju varovanja javnega interesa;

pravic in pravnih koristi, večja odprtost uprave
(sprememba upravne kulture);
• potreba po povezovanju nacionalnega portala odprtih podatkov z evropskim portalom odprtih podatkov − PublicData.eu;
• povabilo za vključitev v večstransko pobudo Partnerstvo za odprto vlado (Open Government Partnership);
• popolna uvedba programskega proračuna za uveljavitev »pametnega« proračuna.

•
•

•

•

•
•

•

•

Nevarnosti:
• splošno slabo zaupanje državljanov in drugih subjektov v javno upravo;
• politična nestabilnost, pogoste menjave vlad in ministrov ne zagotavljajo konsistentne vizije, prednostnih ciljev, strategije in izvedbe reformnih ukrepov;
• nemožnost dogovora oziroma soglasja s socialnimi
partnerji glede sprememb plačnega sistema javnega sektorja;
• nadaljnji izoliran pristop institucij;
• premajhna pozornost digitalnim kompetencam v
družbi in javni upravi, slab prenos znanja ter najboljših praks, nadaljnja slaba in neenakomerna pokritost širokopasovnega dostopa do interneta;
• neustrezno upoštevanje in umeščenost področja
boljše zakonodaje, upravnega postopka in področja
kakovosti z vidika učinkovitosti delovanja v resorju;
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• nerazumevanje pomena kompetenc kot vrednote v

javnem sektorju;
• širjenje obsega posebnih upravnih postopkov zara-

di vitkejšega splošnega upravnega postopka, zato
večja nepreglednost celotnega sistema in možnost
neenakega obravnavanja; ZUP postane sekundarni
predpis;
• pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter uporabe virov;
• šibke gospodarske, ekonomske in finančne razmere v
državi ter s tem pomanjkanje finančnih in kadrovskih
virov potrebnih za preboj in sistemski razvoj;
• nezadostna podpora strokovnosti in kadrovanju v
skladu z zahtevami delovnih procesov in ciljev organizacije.
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• posodobitev upravnega procesnega prava in siste-

ma inšpekcijskega nadzora,

• odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne

uprave, ki je usmerjena k uporabniku,

črtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in
procesnih kazalnikov,
• izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih
bremen, presojo učinkov in vključevanje ključnih
deležnikov,
• učinkovito informatiko, dvig uporabe e-storitev, digitalizacijo, interoperabilnost informacijskih rešitev.

• učinkovito uporabo kadrovskih, finančnih, prostor-

skih, okoljskih in energetskih virov,
• odgovorno, odprto in transparentno delovanje jav-

ne uprave,
• ničelno toleranco do korupcije ter krepitev integritete,
• profesionalizacijo in razvoj strokovne usposoblje-

nosti ter inovativnosti zaposlenih,
• sistem prožnega ravnanja z zaposlenimi z mehanizmi odgovornosti in nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi,

Navedeni strateški cilji so v poglavjih v nadaljevanju vsebinsko podrobneje razčlenjeni s kratko
predstavitvijo obstoječega stanja, opredelitvijo ciljnega stanja, nosilcev razvoja, ključnih deležnikov,
predpostavk in dejavnikov tveganja ter ukrepov za
doseganje ciljnega stanja z navedbo ustreznih kazalnikov. Ukrepi za dosego okoljskih in energetskih ciljev
bodo zajeti v posebni sektorski strategiji, zato v ta dokument niso vključeni.

Z asnova

Vlada RS je zasnovala novo Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 z opredeljenimi ključnimi strateškimi cilji, za dosego katerih bodo oblikovani akcijski
načrti z ukrepi za:

strategije in ključni strateški cilji

• izboljšanje sistemov kakovosti, programskega na-
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6.
Operacionalizacija
ključnih
strateških
ciljev

6.1 Učinkovita organiziranost
6.1.1 Racionalna organizacija javne uprave
Na področju učinkovite in racionalne organizacije javne
uprave si prizadevamo za dosego treh strateških ciljev:
• odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne
uprave, ki je usmerjena k uporabniku,
• učinkovita uporaba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov ter
• odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne
uprave.
V tem poglavju predvideni ukrepi se bodo nanašali na vse organe državne uprave, v nekaterih primerih pa tudi na druge organe (javne zavode, agencije),
katerih ustanoviteljica je država in so nosilci javnih pooblastil ter opravljajo pretežno upravne naloge.
a) Obstoječe stanje
Država mora s svojo organiziranostjo in delovanjem
med drugim tudi podpreti večjo konkurenčnost zasebnega sektorja. Zato je nujno oblikovati hitro, odzivno
in učinkovito državo. Za učinkovito sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje pa potrebujemo tudi
ustrezno organizirano javno upravo.
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Že OECD je v svoji študiji iz leta 201210 analizirala slovenski sistem javne uprave z vidika strateškega,
proračunskega in organizacijskega upravljanja in načrtovanja. To je bila krovna analiza, na podlagi katere so
bili oblikovani splošni predlogi ukrepov za izboljšave.
Študija OECD med svojimi priporočili navaja tudi, da:
• je treba razjasniti vlogo in odgovornost organov
osrednje javne uprave z ekonomskimi in javnofinančnimi funkcijami, da bi preprečili podvajanje in
izboljšali usklajevanje;
• so za uspešno opravljanje nalog potrebni ustrezna
velikost, usposobljenost in motiviranost delovne
sile ter sistemi in strukture (vladni aparat), ki nudijo
učinkovit podporni okvir. Slovenija se spoprijema
z več izzivi: z notranjimi strukturami, ki ne dajejo
optimalnih rezultatov, s pomanjkanjem strategije za
zmanjševanje delovne sile in z razmeroma šibkim
sistemom upravljanja uspešnosti oz. nagrajevanja.

2015–2020

ključnih strateških ciljev

6. Operacionalizacija ključnih strateških
ciljev
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OECD ugotavlja, da obstajajo možnosti izboljšanja strukturne učinkovitosti, in sicer z združevanjem
nekaterih funkcij, izboljšanjem zmogljivosti upravnih
enot pri opravljanju storitev in s sprejemanjem ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki ga pomeni razraščanje
števila agencij, na najmanjšo mogočo mero.

10 »Slovenia – towards a strategic and efficient state«, OECD, 2012.

49

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

V Sloveniji se spoprijemamo z neoptimalno organizacijo osrednje državne uprave. Tu namreč deluje več organov, ki opravljajo tako regulatorne kot tudi
druge tipične upravne funkcije, in sicer:
• 11 vladnih služb in Kabinet predsednika Vlade RS,
• 14 ministrstev,
• 33 organov v sestavi ministrstev, med katerimi je 12
inšpektoratov.
Bistvena (kar izhaja tudi iz študije OECD) je ugotovitev o pomanjkanju povezav med strateškim in
sektorskim načrtovanjem ministrstev ter o pomanjkanju osrednje podpore ministrstvom, ki pripravljajo
sektorske strateške načrte. To se kaže v neučinkovitem razvoju in izvajanju ključnih državnih horizontalnih politik ter v premalo učinkovitem usklajevanju in
tvornem sodelovanju med posameznimi ministrstvi
(in njihovimi organi v sestavi), predvsem pri obravnavi
področij, ki zadevajo več resorjev (oz. med seboj vsebinsko povezanih zadev).
Do konca leta 1994 je v Sloveniji na teritorialni ravni prevladoval enotirni upravni sistem. Upravni organi
tedanjih občin so opravljali naloge lokalnega pomena
in veliko večino upravnih nalog državnega pomena. Po
reformi lokalne samouprave, ki je v letu 1994 dotedanji
enotirni upravni sistem nadomestila z dvotirnim, je bila
torej postavljena jasna meja med lokalno samoupravo
in državno upravo. V letih do danes pa se je v Republiki
Sloveniji izoblikoval sistem javne uprave, ki je organizi-
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ran izrazito sektorsko oziroma področno. To otežuje horizontalno medsektorsko povezovanje in sodelovanje,
kar je ključno za doseganje ciljev, ki so že po svoji naravi
interdisciplinarni in zahtevajo različne kombinacije strokovnega znanja. Trenutna razpršenost in nepovezanost
organov državne uprave na teritorialni (lokalni) ravni
kakor tudi »izgubljena sled« nad številom, funkcijami in
s tem dejansko učinkovitostjo delovanja vseh organov
javne uprave povzročajo večje stroške delovanja države.
Zaradi motenj pri njihovem medsebojnem usklajevanju
je posledično slabša izraba kadrovskih, finančnih in materialnih virov. Neusklajena mreža organov javne uprave oz. razpršenost organov, ki zagotavljajo uporabniku
ključne javne storitve, pa povzroča težave in nepotrebne stroške tudi uporabnikom teh storitev.
Na teritorialni ravni imamo nepregledno in razpršeno strukturo organov tako na regijski kot tudi na
nižji lokalni ravni. Največ teritorialno organiziranih organov javne uprave ima zgolj regijsko mrežo (posamezne teritorialne enote, ki pokrivajo široko območje),
nekateri organi imajo tako regijsko kot lokalno mrežo,
centri za socialno delo in upravne enote pa kot samostojni organi delujejo zgolj na lokalni ravni (praviloma
pokrivajo ožji teritorij). Območne enote, izpostave, pisarne teh organov so razpršene po različnih krajih oziroma lokacijah, neodvisno od teritorialne mreže drugih organov. Pogosto je treba posameznega ponudnika
upravne storitve v posamezni regiji iskati na različnih,
tudi več kot 10 km med seboj oddaljenih lokacijah.
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Tabela 1: Pregled teritorialne organizacije organov javne
uprave (brez samoupravnih lokalnih skupnosti)

organ

štev. regionalnih enot

štev. lokalnih enot

vrsta enote na regionalni, lokalni ravni

upravne enote

0

58

upravna enota

centri za socialno delo

0

62

center za socialno delo

Finančna uprava RS

15

70 (54 izven sedeža finančnega
urada)

regionalni finančni urad, pisarna

Geodetska uprava RS

12

42 (30 izven kraja sedeža
območne enote)

območna geodetska uprava, geodetska
pisarna

Policija

8

110

policijska uprava, policijska postaja

Inšpektorat RS za delo

5+9

0

območna enota, pisarna

Inšpektorat RS za infrastrukturo

15

0

različne enote po vsebini dela
(rudarstvo, ceste…)

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo

8 + 12

0

območna enota, izpostava

Inšpektorat RS za okolje in prostor

8 + 11

0

območna enota, inšpekcijska pisarna

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

13

0

izpostava

Zdravstveni inšpektorat

7+8

0

območna enota, inšpekcijska pisarna

Tržni inšpektorat RS

8

0

območna enota

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin

10 + 2

0

območni urad, mejna inšpekcijska
postaja

Uprava RS za zaščito in reševanje

13

0

izpostava

Agencija za javnopravne storitve in evidence

12

0

izpostava

uprave za obrambo

6

0

uprava za obrambo

Zavod RS za zaposlovanje

12

58 (46 izven kraja sedeža
območne službe)

območna služba, urad za delo

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

9+4

0

območna enota, izpostava

Zavod za zdravstveno zavarovanje

10

45 (izven kraja sedeža
območne enote)

območna enota, izpostava

Uprava RS za javna plačila

8

0

območna enota

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev
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V teritorialno organiziranih organih se kaže slabost obstoječe organiziranosti predvsem v tem:
• veliko število samostojnih organov in s tem tudi
takšno število proračunskih uporabnikov ter podpornih služb ne glede na število zaposlenih v organu;
• te teritorialne enote praviloma opravljajo enak nabor upravnih nalog ne glede na njihovo število (pogostnost) po posameznih enotah;
• vse te enote morajo imeti zagotovljene vire za kakovostno opravljanje vseh svojih storitev (kadri, informacijska podpora, materialna sredstva itd.);
• trenutno so precejšnje razlike v obremenjenosti
javnih uslužbencev med posameznimi enotami;
• onemogočena je prožnost pri razporejanju kadrov
za zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti storitev,
pa tudi zagotavljanje podpornih funkcij pomeni v
času, ko se že vrsto let izvajajo varčevalni ukrepi
tudi na področju zaposlovanja, posebno težavo;
• po drugi strani ni mogoče učinkovito prerazporejati nerešenih upravnih zadev z ene enote na drugo v smislu zagotavljanja časovno učinkovitejšega
odločanja o pravicah in obveznostih strank ter ne
nazadnje zagotavljanja čim bolj enake obremenjenosti javnih uslužbencev, ki vodijo upravne postopke.
Neustrezna organiziranost in nepovezanost posameznih delov organov javne uprave pomenita za
posameznike in pravne osebe kot uporabnike javnih
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storitev velikokrat večjo težavo kot npr. sama oddaljenost od sedeža, zato je postopno »zlivanje« celotnega
sistema teritorialne mreže organov državne uprave
na lokalni in regionalni teritorialni ravni tako z vidika
učinkovitosti upravnih struktur kot z vidika kakovosti
storitev in usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev
nujno potrebno.
Trenutno ni enovitega pregleda nad organizacijsko in funkcijsko strukturo subjektov javne uprave in
tudi niso oblikovani instrumenti primerljivosti oziroma
merljivi kazalniki, s katerimi bi bilo mogoče posamezne
subjekte medsebojno primerjati in sproti meriti njihovo učinkovitost, kar je nujno za oblikovanje pravih in
usmerjenih rešitev za optimizacijo in racionalizacijo
javne uprave in pozneje javnega sektorja.
b) Ciljno stanje
V zadnjih letih smo bili priča številnim pobudam
za racionalizacijo in optimizacijo javne uprave in širšega javnega sektorja, vendar so bili dosedanji ukrepi
običajno sektorski (delni), njihov učinek pa omejen v
obsegu. Za racionalizacijo sistema javne uprave kot celote je zato najprej treba analizirati njeno celotno organiziranost in razporeditev pristojnosti in nalog med
posameznimi subjekti, torej strukturo in razporeditev
izvajanja funkcij in virov, ki se porabljajo za njihovo
izvajanje.

K temu nas usmerja tudi OECD v svoji študiji. S
povezovanjem in združevanjem ter z racionalnejšo organizacijo skupnih strokovnih in pomožnih služb bomo
povečali učinkovitost ter predvsem tudi kakovost dela
javne uprave. Potrebni so tudi sistemski ukrepi, ki
bodo izboljšali vladno strateško načrtovanje, racionalizirali notranje funkcije, ter ukrepi za izboljšanje usmerjanja priprav in razvoja ter za samo izvajanje politik.
Prva faza pri prenovi in vzpostavitvi učinkovitega in
racionalnega upravnega sistema bo projekt organizacijske in funkcijske analize javne uprave (vključenih
bo več kot 180 subjektov skupaj z njihovimi območnimi enotami, izpostavami), ki bo s proučitvijo različnih podatkov iz javnih evidenc (finančni viri in njihova
poraba za določene namene, kadrovski viri in njihova
poraba za opravljanje določenih nalog, ...) ter nalog in
pristojnosti vključenih subjektov pokazala slabosti v
sistemu ter možnosti za racionalizacijo in optimizacijo. Del projekta bo namenjen tudi izdelavi kazalnikov
primerljivosti za vključene subjekte javne uprave ter
posebnih kazalnikov za skupine subjektov javnega
sektorja (skupaj preko 800 subjektov skupaj z morebitnimi območnimi enotami in izpostavami) glede na
dejavnosti. Kazalniki bodo omogočili vzpostavitev primerljivosti med sorodnimi subjekti in s tem vpogled v
njihovo učinkovitost ter bodo tudi podlaga za oblikovanje pravih in usmerjenih ukrepov za optimizacijo in
racionalizacijo javnega sektorja.

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

Namen analize je okrepitev institucionalne usposobljenosti subjektov za stalno izboljševanje v javnem
sektorju – za učinkovitejše delovanje in kakovostnejše zagotavljanje javnih storitev, za nadaljnjo krepitev
sistema javne uprave kot dejavnika konkurenčnosti, rasti in razvoja v Republiki Sloveniji. Cilj analize je
oblikovanje instrumentov primerljivosti (kazalnikov), s
pomočjo katerih bo mogoče prepoznati bolj in manj
učinkovite dele javne uprave in pozneje širšega javnega sektorja oziroma vzpostaviti podlage za usmerjene
rešitve za optimizacijo in racionalizacijo javne uprave
in pozneje javnega sektorja. Na podlagi izsledkov analize in predlogov ukrepov bodo pripravljena izhodišča
za optimizacijo, predvsem pa večjo učinkovitost in s
tem kakovost delovanja uprave tako na državni kot
tudi teritorialni ravni.

2015–2020
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Na podlagi opravljenega funkcionalnega pregleda je
treba smiselno združiti ali racionalizirati nekatere funkcije, ki so trenutno razdeljene, razpršene po organizacijah znotraj državne uprave, poleg tega je smiselno v
t. i. centru vlade (angl. Centre of Government) tesneje
povezati centralne in strateške funkcije, ki jih trenutno opravlja več organov (ministrstev, vladnih služb …),
kot so npr. usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju
vladnih odločitev in obveznih smernic predsednika vlade (Kabinet predsednika Vlade RS), spremljanje izvajanja vladnih odločitev (Generalni sekretariat Vlade RS),
makroekonomska in davčna odgovornost (Ministrstvo
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za finance), usklajevanje razvojnega načrtovanja in razvojnih dokumentov Republike Slovenije ter spremljanje izvajanja razvojnih politik in mednarodni finančni mehanizmi (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko) tehnično usklajevanje evropskih
zadev (Ministrstvo za zunanje zadeve), sistemsko urejanje organiziranosti javnega sektorja, uslužbenski in
plačni sistem v javnem sektorju, javna naročila, upravno poslovanje, upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov in zagotavljanje elektronskih storitev
javne uprave, integriteta in preprečevanje korupcije
v javnem sektorju, delovanje nevladnih organizacij in
lokalne samouprave, vodenje kakovosti v javni upravi,
boljša zakonodaja ter odprava administrativnih ovir,
naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s
stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti,
ravnanje s stvarnim premoženjem države, načrtovanje
in usklajevanje prostorskih potreb organov državne
uprave (Ministrstvo za javno upravo). S centrom vlade je smiselno tudi usklajevanje horizontalnih funkcij,
ki jih opravljajo Služba Vlade RS za zakonodajo, Urad
Vlade RS za komuniciranje ter Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.
Na teritorialni ravni se predvideva vzpostavitev upravnih okrajev kot enotne regijske strukture organiziranosti uprave, ki bo delovala povezano in zagotavljala
kakovostne storitve (navzven kot upravne storitve in
navznoter kot podporne storitve upravnim organom na
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lokalni ravni). Kjer bodo možnosti za močneje lokacijsko združevanje, se bodo kot način poslovanja različnih
organov javnega sektorja na enem naslovu oblikovali
tako imenovani upravni centri, ki pa imajo lahko enako
ali celo večje število vstopnih točk za uporabnike storitev. Združevanje prinaša vrsto pozitivnih učinkov tako
za državljane (kakovostnejše storitve na enem mestu
in poenotene uradne ure) kot tudi za upravo (dolgoročno nižji stroški, povezanost in sodelovanje).
Z uvedbo novih oblik organiziranosti dekoncentriranega načina izvajanja upravnih nalog bo:
• mogoče manj pogoste upravne naloge in naloge
oziroma storitev, ki za državljana (stranko) niso nujno potrebne, izvajati na sedežu upravnega okraja
oziroma upravnega centra,
• mogoča koncentracija izvajanja strokovno zelo zahtevnih nalog,
• mogoče hitreje in učinkoviteje prerazporejati delo,
finančne, kadrovske in materialne vire,
• mogoča prilagoditev razvojnih regij in mreže regionalnih razvojnih institucij upravnim okrajem,
• ministrstvo, pristojno za javno upravo, laže usklajevalo delovanje upravnih okrajev in upravnih centrov, usklajevanje pa bo olajšano tudi drugim resornim ministrstvom,
• mogoče laže in učinkoviteje komunicirati in usklajevati delo z drugimi deli teritorialno dekoncentrirane
državne in javne uprave,

uprava
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• mogoče lažje usklajevanje državne uprave s sveti

• da bo dejanska mreža vstopnih točk bolj prilago-

razvojnih regij kot regionalnimi razvojnimi institucijami v prehodnem obdobju do oblikovanja pokrajin.

jena konkretnim potrebam uporabnikov na nekem
območju.

Prihodnja organizacija delovanja dela oziroma segmenta teritorialne ravni državne uprave ne bo povzročala
novih oziroma dodatnih birokratskih ovir za stranke,
temveč prav nasprotno, dolgoročno bo zagotovila:
• večjo kakovost storitev (poenotenje izhodišč za odločanje v sorodnih, podobnih primerih, izboljšanje
možnosti za prenos dobrih praks in izmenjavo strokovnih izkušenj, izboljšanje horizontalnega in vertikalnega komuniciranja ipd.),
• večjo učinkovitost pri reševanju upravnih zadev
(možnost prerazporejanja upravnih zadev oziroma
dela npr. v posameznem upravnem okraju, oblikovanje specializiranih strokovnih skupin oziroma timov javnih uslužbencev, ki se bodo ukvarjali z reševanjem najzahtevnejših upravnih zadev, ipd.),
• optimalnejše in racionalnejše delovanje državne
uprave (nižji stroški upravljanja – narediti enako z
manj viri oziroma več z enakim obsegom sredstev,
večja stroškovna učinkovitost),
• učinkovitejše upravljanje kadrovskega potenciala
(zagotavljanje enakomerne, med seboj primerljive obremenjenosti javnih uslužbencev, povečanje
strokovnosti javnih uslužbencev s strokovno specializacijo, prenosom znanja v širšem krogu uslužbencev ipd.),

c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo.
Ključni deležniki so druga ministrstva, vladne službe,
Kabinet predsednika Vlade RS, organi v sestavi, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil (zavodi, agencije). Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi organizirane oblike predstavništva zaposlenih (sindikati) in
uporabniki storitev javne uprave. Dejavniki tveganja
za premik na tem področju so premagovanje odpora do sprememb, pomanjkanje zavedanja o nujnosti
učinkovitega delovanja in učinkovite uporabe virov,
politična nestabilnost in s tem sprememba političnih
usmeritev.

2015–2020
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 2: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

učinkovita
organizacija
centralne
ravni
državne
uprave

funkcionalno in
horizontalno povezana
javna uprava na lokalni
ravni

posnetek dejanskega
stanja (celovita
organizacijska in
funkcijska analiza javne
uprave na osrednji in
teritorialni ravni)

število upravnih
organov na lokalni
ravni

Ciljne vrednosti
za leto 2020

Nosilec

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

racionalne organizacije javne uprave

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

učinkovita
organizacija
centralne
ravni
državne
uprave

učinkovita in
pravočasna priprava
ter redno spremljanje
uresničevanja državnih
razvojnih (strateških)
načrtov

posnetek dejanskega
stanja (celovita
organizacijska in
funkcijska analiza javne
uprave na osrednji in
teritorialni ravni)

število podvojenih
procesov

manjše kot v
izhodiščnem letu
2015
100

učinkovito ukrepanje
ob ugotovljenih
odstopanjih, ki bi
lahko ogrozila dosego
zastavljenega ciljnega
stanja iz posameznega
razvojnega načrta

oblikovanje predloga
optimizacije in
racionalizacije organov
javne uprave (na podlagi
analize in pregleda
kazalnikov)

število uspešno
izvedenih
medsektorskih
reformnih projektov
delež doseženih
strateških in
programskih ciljev

90 %

usklajeno delovanje
vseh vladnih resorjev
v smeri izvajanja
strateških usmeritev in
odločitev vlade
večja odzivnost in
proaktivnost, predvsem
pri izvajanju regulativne
funkcije
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Ciljne vrednosti
za leto 2020

prepoznava potreb z
vidika reorganizacije
priprava vseh potrebnih
normativnih podlag za
potrebne organizacijske
spremembe

Nosilec

MJU

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ocena
prihrankov
potrebna
sredstva v višini
150.000 EUR
(85% od tega
sredstva EU
2007-2013)

stroškovna učinkovitost
delovnih procesov
zniževanje stroškov
poslovanja organov
javne uprave
optimizirani delovni
procesi
večja kakovost
opravljenih storitev

oblikovanje predloga
optimizacije in
racionalizacije organov
javne uprave (na podlagi
analize in pregleda
kazalnikov)
prepoznava potreb z
vidika reorganizacije
priprava vseh potrebnih
normativnih podlag za
potrebne organizacijske
spremembe

število upravnih
organov (oz. njihovih
org. enot), ki
poslujejo na enem
naslovu (upravni
center)

uskladitev
teritorialne
pokritosti
delovanja
posameznih
organov javne
uprave za 80 %
organov javne
uprave na lokalni
ravni

število opravljenih
upravnih nalog na
javnega uslužbenca

+ 10 % oziroma
+ 124 upr. nalog
na javnega
uslužbenca

število opravljenih
upravnih nalog na
porabljena finančna
sredstva

+ 10 % oziroma
+ 290.000 na
ocenjeno vsoto
proračunskih
sredstev UE

materialni stroški na
javnega uslužbenca

znižanje stroškov
delovanja javne
uprave na lokalni
ravni za 5 %

MJU

razvoja javne uprave

2015–2020

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ocena
prihrankov
potrebna
sredstva v višini
150.000 EUR
(85% od tega
sredstva EU
2007-2013) –
ocena potrebnih
sredstev je že
prikazana pri cilju
na prejšnji strani

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna

zasnova centra vlade kot
usklajevalca strateških
razvojnih nalog države
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6.2.1 Programski proračun

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

Z ukrepi v tem poglavju, ki se nanašajo na vse
proračunske uporabnike v javni upravi, se želi doseči
strateški cilj učinkovite uporabe kadrovskih, finančnih,
prostorskih, okoljskih in energetskih virov.
a) Obstoječe stanje
Pravilno načrtovanje proračunov je eden najpomembnejših elementov delovanja uprave. Če ne poteka optimalno in se namesto na programsko načrtovanje osredotoča na indekse preteklih let, je izvajanje
zastavljenega programa manj učinkovito, predvsem pa
manj zanesljivo. V Sloveniji začetki reforme proračunskega načrtovanja segajo že v leto 2001, ko je bil državni proračun prvič predstavljen po programski strukturi. Sama programska struktura proračunov je naloge
ali dejavnosti resorjev združila v programe in politike,
vendar pa cilji in rezultati programov ter povezanost z
izvajanjem samih javnih storitev niso bili vedno jasno
vzpostavljeni. Naslednji val reform (2010–2012) je poskušal to popraviti, spremeniti način priprave proračuna, tako da bi bili nameni, cilji in kazalniki, ki so sicer
del proračunske dokumentacije, ključni za odločanje
o konkretnih proračunskih alokacijah.11 K rezultatom
11 Za namene priprave proračunskega načrtovanja v Sloveniji uporabljamo več proračunskih klasifikacij, kot npr. institucionalno klasifikacijo
(prikazuje, kdo porablja javnofinančna sredstva znotraj sektorja država),
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usmerjen oz. programski proračun zagotovo prinese
jasnejšo sliko, kje smo, kaj smo si začrtali, kam želimo,
kako se je povečala družbena blaginja (OECD, 2007).
Republika Slovenija je po kakovosti srednjeročnih proračunskih virov na podlagi ocene Evropske komisije na
6. mestu.12 Posledica še vedno neuravnotežene rasti
produktivnosti zasebnega in javnega sektorja je realno
povečevanje stroškov javnih dobrin. Med širšimi vzroki
za neusklajeno delovanje so tudi premalo opredeljeni
državni ukrepi in z njimi povezani javnofinančni izdatki.
Vsebinski vidik je mnogokrat v podrejenem položaju
glede na finančnega.13 Slovenija je z namenom izvajanja določb mednarodne pogodbe14 spremenila 148.
ekonomsko klasifikacijo (prikazuje, kako se porabljajo javnofinančna
sredstva, za katere ekonomske namene), funkcionalno klasifikacijo –
COFOG (z mednarodno metodologijo pojasni, za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva in za katere funkcije države), klasifikacijo odhodkov po virih sredstev (pojasni, iz katerih virov pridobimo javnofinančna
sredstva). Programska klasifikacija pa naj bi bila podlaga za uvedbo k
rezultatom usmerjenega proračuna in pove, na katerih politikah, programih in podprogramih država izvaja svoje naloge in programe, ter pojasni, za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva, kateri cilji iz strateških
in drugih operativnih dokumentov se želijo doseči (opredeli tudi kazalnike spremljanja).
12 Gradivo Evropske komisije – Konkurenčno poročilo držav članic za leto
2014: Letno poročilo Evropske komisije v luči člena 173 Pogodbe o delovanju EU. Indeks zajema kakovost s petimi merili: obstoj domačega
okvira, povezava med letnim proračunom, vključenost nacionalnega
parlamenta v pripravo srednjeročnega proračunskega načrtovanja, usklajevanje med vladnimi ravnmi pred določanjem srednjeročnih ciljev ter
spremljanje in izvajanje mehanizmov.
13 Smernice za preverjanje predhodnih pogojev tematskega cilja »krepitev
institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovita
javna uprava«.
14 Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (t. i. fiskalni pakt).

člen Ustave RS.15 S tem se je na najvišji načelni ravni
uveljavilo pravilo uravnoteženih javnih financ, ki dolgoročno omejuje zadolževanje države, tako da preprečuje, da bi država za svoje delovanje povečevala dolg. V
ustavnem zakonu je določeno tudi, da se z zakonom, ki
ga Državni zbor Republike Slovenije sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev,16 uredi izvajanje
ustavnega načela in opredelijo izjemne okoliščine, v
katerih lahko pride do odstopanj, določi ustrezen korekcijski mehanizem ter opredeli srednjeročni javnofinančni okvir (MTBF) za doseganje srednjeročnega cilja
(MTO). IMF je marca 2014 opravil pregled krepitve
okvira javnih financ v Sloveniji. Temeljno priporočilo
ostaja, da morajo proračunski dokumenti, predloženi
državnemu zboru, prikazovati celotno sliko javnih financ – sektorja država in vseh njenih komponent.
Poleg pravilnega načrtovanja proračunov je pomemben element delovanja uprave tudi notranji nadzor javnih financ. Področje notranjega nadzora javnih
financ je bilo v javno upravo sistemsko vpeljano z Zakonom o javnih financah v letu 2002. Vzpostavljena organizacijska struktura izvajanja notranjega nadzora javnih
financ je vseobsežna in predstavlja sistemsko vključenost vseh proračunskih uporabnikov z zagotovljenim centralnim organom za krovni nadzor ter harmonizacijo, ki
ga predstavlja organ v sestavi Ministrstva za finance. Vsi
15 Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013.
16 Še ni sprejet.
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proračunski uporabniki še nimajo ustrezno zagotovljenega notranjega nadzora javnih financ.
b) Ciljno stanje
Za povezavo strateških načrtov in prednostnih
nalog vlade s pripravo državnega proračuna se kot
mehanizem uvede programski proračun. Potrebni
sta celovitost politik na nacionalni ravni ter usklajena
vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirov z regionalno in občinsko ravnjo. Z učinkovitim uresničevanjem
ciljev in zavez na gospodarskem, okoljskem in socialnem področju po tako oblikovani enotni politiki (kar
naj kaže k ciljem usmerjen proračun) bomo dosegli
»delovanje v eni smeri k skupnemu cilju« in bolje zagotavljali financiranje za uresničevanje ciljev. Izboljšali
se bodo izvajanje, spremljanje in zavest o strukturnih
reformah v celotnem sektorju država. Schick17 pravi,
da je proračun pogodba, ki ima naravo »fiskalnega dogovora, s katerim se morajo davkoplačevalci zavedati, kakšno tveganje prevzemajo nase, jasno razumeti,
kako bomo prišli na pot vzdržnih javnih financ (v bistvu
je fiskalni okvir ''nasvet'', kako doseči dolgoročno stabilnost javnih financ)«. Pot pa je tista, ki jo je treba
ustrezno opredeliti z dvema korakoma. Razporeditev
javnofinančnih sredstev na programe je treba načrto-

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna

17 Allen Schick, profesor na Univerzi Maryland za javno politiko, svetovalec ameriškega kongresa in ugledni strokovnjak za proračun in javne
finance.
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vati za večletno obdobje skladno s cilji politik, za uresničevanje katerih so bili oblikovani. Glavna naloga pri
krepitvi javnih financ je vzpostavitev ustreznega proračunskega načrtovanja od zgoraj navzdol (top-down).
Okrepljen mora biti zakonodajni okvir za sprejetje srednjeročnega fiskalnega okvira (MTBF), ki bo zagotavljal
zavezujoče smernice za določitev srednjeročnih fiskalnih ciljev – za srednjeročno obdobje bodo določeni
okviri za vsako od glavnih komponent sektorja država
(državni proračun, občine, ZZZS18 in ZPIZ19). Slovenija
mora poleg zahtev EDP (postopek čezmernega proračunskega primanjkljaja) spoštovati tudi Pogodbo o
stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski
in monetarni uniji20, ki določa, da mora dosegati srednjeročni javnofinančni cilj21. Ta je opredeljen v Paktu
za stabilnost in rast kot strukturni saldo sektorja država. Ta poleg tekočega salda zahteva tudi dolgoročno
vzdržnost dolga sektorja država in upoštevanje dolgoročnih stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva22.
V ta namen je treba ne samo sprejeti, ampak uspešno
vzpostaviti predvsem ustrezen srednjeročni javnofinančni okvir in z njim fiskalno pravilo, pri čemer moramo jasno določiti vse vsebinske in časovne pomanj18 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

J avna

kljivosti, tako da sledimo tudi zahtevam, ki izhajajo iz
»semestra EU«, kar bomo storili s spremembo pravnih
podlag. Za izpopolnitev sistema načrtovanja, spremljanja in vrednotenja na ravni sektorja država je treba v
naslednjem obdobju med drugim:
• postopno vključiti vse druge proračunske uporabnike v informacijski sistemi za pripravo in izvrševanje
proračunov, tako kot je to zdaj urejeno za neposredne proračunske uporabnike državnega proračuna,
• uvesti programski pristop tudi za vse posredne proračunske uporabnike ter ZPIZ in ZZZS,
• opredeliti programske kazalnike (vzročno-posledične povezave),
• določiti sistem poročanja in podrobne evalvacije
posameznih programov,
• postopno avtomatizirati procese konsolidacije proračunov za namene poročanja,
• vzpostaviti »proračunski Supervizor«, ki bi omogočal različne oziroma dodatne vpoglede v porabo denarja, vključno s programskim pogledom,
• dograditi informacijski sistem priprave proračuna,
vključno s podporo za spremljanje in vrednotenje
ciljev posameznih programov z ustreznimi kazalniki,
• dosledno izpeljati programski proračun v smeri
opredelitve stroškovnih mest.

19 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
20 TSCG – Treaty on stability, coordination and governance in the EMU.
21 MTO ali Medium Term Objective, ki ga določi EK.
22 Za Slovenijo je trenutno določen MTO na ravni 0,0 % BDP in je izračunan
po sprejeti metodologiji.
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bo vplivalo veliko različnih eksogenih in endogenih
dejavnikov ne glede na to, kakšno gospodarsko politiko izvajamo. Za vse preveč dejavnikov namreč menimo, da so eksogeni in da nanje ne moremo vplivati
(npr. politični, socialni in demografski dejavniki), tako
pa vplivamo na togost prilagajanja izdatkov. Treba je
doseči soglasje glede ciljev in opredeliti merila za določanje prednostnih programov v prvi fazi na državni
ravni in jih kaskadno preliti v sektorske, področne cilje,
s tem pa povezati potrebne strukturne in institucionalne spremembe. Prepričani smo, da je to mogoče le z
ustreznim sistemom spremljanja in vrednotenja23 ter
z jasnim in preglednim postopkom priprave programskih dokumentov in proračuna. Posebno pozornost je
treba nameniti usposobljenosti kadrov za določanje
kazalnikov uspešnosti, ki bi bili vključeni v postopek
priprave proračuna, za njihovo doseganje pa bi bila
odgovorna resorna ministrstva. Hkrati z navedenimi
reformami, ki bodo omogočale celoviti pristop k programskemu proračunu, je treba prilagoditi oziroma
vpeljati ustrezne mehanizme poročanja in evalvacije
rezultatov izvrševanja proračuna.

tranjega nadzora javnih financ, še posebej v funkciji
izvajanja notranjega revidiranja institucij javne uprave.
Učinkovito notranje revidiranje izvaja tiste aktivnosti,
ki prinašajo temeljne zamisli za odkrivanje in reševanje
najbolj perečih težav, s poudarkom na iskanju najboljših možnosti na osnovi dograjevanja in/ali ohranjanja
že uveljavljenih (neoporečnih) rešitev, pri čemer je pomembno poudariti tudi preventivno delovanje in svetovalno vlogo notranjih revizorjev. Notranji revizorji
zagotavljajo proračunskim uporabnikom, da so tveganja obvladovana, pripravljajo priporočila za izboljšanje
usmeritev, postopkov in procesov za vse primere, kjer
se izkaže, da je to potrebno. Notranje revidiranje izvajajo strokovno zelo usposobljeni javni uslužbenci (visoke zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter strokovnega naziva), pri čemer je njihovo delo zavezano k
visokim merilom poklicne etike ter k neoporečnemu in
visoko strokovnemu izvajanju dela. Z željo realizacije
koristi iz naslova notranjega nadzora javnih financ je
strateška usmeritev Ministrstva za finance usmerjena
tudi v nadaljnjo krepitev področja notranjega nadzora
javnih financ.

V smeri povečevanja uspešnosti, učinkovitosti,
doseganja postavljenih ciljev, obvladovanja tveganj
itd. lahko pomembno prispevajo tudi mehanizmi no-

c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja

23 Na (nekdanji) Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) je
bil razvit uporabniški program za spremljanje in vrednotenje ciljev z ustreznimi kazalniki.

2015–2020
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Nosilec je Ministrstvo za finance. Ključni deležniki
so proračunski uporabniki (neposredni in posredni), ki
so državni ter občinski organi in organizacije, javni za-
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vodi, javne agencije, skladi, zbornice. Dejavniki tveganja
za premik na tem področju so pomanjkanje zavedanja
o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in uporabe virov, politična nestabilnost in s tem

sprememba političnih usmeritev, odgovornost za izvajanje, spremljanje izvajanja, premagovanje odpora do
sprememb, pomanjkanje in neskladnost vizije posameznih ministrstev s strateškimi cilji vlade.

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
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6.3.1 Vodenje projektov v javni upravi
Pri vodenju projektov se predvsem želi doseči
strateški cilj »učinkovita uporaba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov«. Vsebinsko področje, ki je obravnavano v tem poglavju, se
nanaša na vse organe javne uprave.

Tabela 3: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

ne načine in z različno uspešnostjo. Nosilci posameznih aktivnosti so le redko znani do ravni posameznih
zaposlenih, izvajajo pa jih v skladu s svojimi možnostmi
(časovnimi, kadrovskimi, finančnimi) in prednostnimi
usmeritvami. Trenutno tudi ni organa oziroma subjekta za krovno usklajevanje, svetovanje in usklajevanje,
kadar imajo nosilci pri uresničevanju svojih ciljev večje
težave, ki ogrožajo izvedbo.

a) Obstoječe stanje

programskega proračuna

b) Ciljno stanje

Cilj

krepitev javnih financ z
vzpostavitvijo primernega
proračunskega
načrtovanja od zgoraj
navzdol in uvedbo
programskega proračuna
na ravni države

Pričakovani
rezultati

vsako
ministrstvo/
uprava pripravi
programski
proračun

Ciljne
vrednosti
za leto
2020

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ ocena
prihrankov

MF

/

Ukrepi

Kazalnik

izvedba programsko
usmerjenega proračuna,
ki vsebuje analize
mogočih poenostavitev,
mehanizmov preglednosti
ter zakonskih dopolnitev
in sprememb

število institucij, ki
so razvile programski
proračun v zadnjem
letu

>5

število ustanov, ki so
objavile – poročale
o izvajanju svojih
proračunskih
programov

>5

V javni upravi ni splošno uveljavljen projektni način dela, ki bi bil vezan na doseganje vnaprej postavljenih ciljev in rezultatov v določenem obdobju, z določenimi finančnimi sredstvi in kadrovskimi viri. Zavedanje
o ciljnem pristopu namesto procesnem ni dovolj veliko, poleg tega pa tudi ni zadostnega znanja o projektnem menedžmentu. Projekti, ki se izvajajo v javni
upravi in širšem javnem sektorju, se večinoma financirajo iz proračunskih sredstev, kar pomeni, da morajo
biti projekti v institucijah načrtovani na predpisan način, pri čemer bi morali biti usklajeni z nacionalnimi in
drugimi strategijami (zlasti strategijami EU). Obstoječe
delovanje javne uprave v RS temelji na uresničevanju
ciljev vlade, ministrstev, nacionalnih in sektorskih strateških in programskih dokumentov, ki jih je v Sloveniji
več kot 140. Vsebina posameznih dokumentov večkrat
ni popolnoma usklajena z vidika ciljev. Poleg tega je v
javni upravi tudi veliko delovnih skupin (sektorskih in
medsektorskih), ki svoje naloge izpolnjujejo na različ-

Projekti v javni upravi morajo biti primerno vključeni v proračun države oziroma lokalnih skupnosti ter
finančne načrte javnih zavodov in agencij ter drugih institucij, ki spadajo v javnofinančno regulativo. V javni
upravi bo vzpostavljen projektni način dela na podlagi
poenotene metodologije projektnega menedžmenta. Uvedba projektnega načina dela bo postopna, saj
pomeni precejšen odmik od sedanjega načina dela,
z uvedbo sprotnega merjenja kazalnikov in nadzora
nad doseganjem načrtovanih mejnikov. Uvedba bo
potekala hkrati z ozaveščanjem o prednostih projektnega načina dela in s povečevanjem usposobljenosti
zaposlenih v javni upravi.

2015–2020

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna

Z uvedbo projektnega načina dela bo vzpostavljen
tudi stalen in pregleden nadzor nad delovanjem organov, ki bo hkrati z uvedbo programskega proračuna
omogočil posodobitev javne uprave ter racionalnej-
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šo in učinkovitejšo porabo javnih sredstev. Ukrepi za
uresničitev strateških ciljev pri uveljavitvi projektnega
menedžmenta so:
• izdelava metodologije projektnega menedžmenta v
javni upravi, vključno z opredelitvijo sistema poročanja;
• sistematično usposabljanje zaposlenih v javni upravi o projektnem načinu dela, in sicer z:
̵̵ internim usposabljanjem (deljenje znanja znotraj ministrstev);
̵̵ izobraževanjem v okviru Upravne akademije in izobraževanjem, ki ga organizirajo zunanji izvajalci,
̵̵ horizontalnim prenosom dobrih praks med ministrstvi;
• vzpostavitev orodja za informacijsko podprto načrtovanje in izvajanje, spremljanje in poročanje o največjih strateških projektih;
• vzpostavitev nosilnega organa oziroma organizacijske enote za usklajevanje in krovni nadzor nad izvajanjem projektov ter njeno opolnomočenje z vidika
pristojnosti (npr. vladna projektna pisarna).
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja

J avna

stvo za javno upravo bo v okviru Upravne akademije
prevzelo izvedbo usposabljanja zaposlenih za delo pri
projektih in usposabljanje projektnih vodij ter usmerjalo delovanje za vzpostavitev orodja za informacijsko
podporo projektom. Ključni deležniki so druga ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, občinske uprave
in nosilci javnih pooblastil ter nevladne organizacije.
Dejavniki tveganja za uveljavitev projektnega načina
dela so predvsem:
• premajhno zanimanje za projektni način dela (strah
pred spremembami, preobremenjenost s tekočimi
nalogami, neprepoznavanje pozitivnih učinkov),
• premajhna usposobljenost projektnih vodij,
• odsotnost ustrezne soodvisnosti med uspešnim
doseganjem ciljev in kakovostjo rezultatov, dodeljenimi finančnimi sredstvi in sistemom nagrajevanja,
• nezadostna funkcionalna sposobnost izbranega
orodja za informacijsko podporo ali njegova neuporaba v praksi.

uprava
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 4: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
vodenja projektov v javni upravi

Cilj

Pričakovani
rezultati

učinkovita in
racionalna
uresničitev
strateških in
razvojnih ciljev

vzpostavitev
projektnega
menedžmenta
kot metode za
doseganje ciljev

Ciljne
vrednosti
za leto
2020

Ukrepi

Kazalnik

oblikovanje metodologije
projektnega dela v javni
upravi

število pripravljenih
zagonskih elaboratov
projektov po oblikovani
metodologiji

50

vzpostavitev
organizacijske
strukture za krovni
nadzor, usklajevanje in
usmerjanje strateških
projektov vlade

število doseženih strateških
in programskih ciljev

100

vzpostavitev orodja za
informacijsko podprto
načrtovanje in izvajanje,
spremljanje in poročanje
o projektih

število javnih uslužbencev,
usposobljenih za uporabo
programskih rešitev
za pripravo in vodenje
projektov

150

Oblikovanje programov
usposabljanja za
zaposlene v javni upravi

število javnih uslužbencev,
usposobljenih za pripravo
zagonskih elaboratov
projektov in vodenje
projektov

300

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih finančnih
sredstev/ ocena
prihrankov

SVRK
MJU

sredstva EU
(OP – 11/2)

ključnih strateških ciljev
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Krovni nosilec za uvedbo projektnega načina dela
bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, ki bo prevzela pripravo metodologije, Ministr-
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6.2 Učinkovita uporaba virov

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

6.2.1 Upravljanje človeških virov
Pri učinkovitem upravljanju človeških virov se
predvsem želi doseči strateški cilj »sistem prožnega
ravnanja s kadri z mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi«, in
sicer z ukrepi na področju kompetenc, uslužbenskega
in plačnega sistema. Pri tem bodo ukrepi, ki se nanašajo na plačni del, uveljavljeni za celotni javni sektor,
ukrepi s področja kompetenc in uslužbenskega sistema
pa za ožji del v okviru državne uprave oziroma državnih organov in občin. Uvedeni bodo posamezni instrumenti ravnanja z javnimi uslužbenci, ki bodo usmerjeni
v strateško upravljanje človeških virov v javni upravi,
ki bo zagotavljalo učinkovito delovanje sistema in doseganje ciljev javne uprave. To področje bo z dodatnim
in prenovljenim obstoječim orodjem za upravljanje
človeških virov usmerjeno v gradnjo boljšega sistema
javnih uslužbencev, profesionalno upravno vodenje in
v razvoj funkcije upravljanja človeških virov.
a) Obstoječe stanje
Učinkovito upravljanje človeških virov (v nadaljnjem besedilu: UČV) je del sistema javne uprave, ki pomeni enega najpomembnejših virov za uspešno delovanje sistema in doseganje ciljev javne uprave oziroma
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širšega javnega sektorja. Z okrepljenimi dejavnostmi
na področju UČV bomo pripomogli k profesionalizaciji in razvoju strokovne usposobljenosti zaposlenih ter
hkrati dosegli dolgoročne učinke, ki se bodo kazali v
kakovostnejših javnih storitvah.
Sedanja ureditev UČV s sprejetimi pravnimi podlagami
med drugim zajema:
• letne razgovore vodij z javnimi uslužbenci; to je
orodje za spremljanje dela, strokovne usposobljenosti in kariere javnih uslužbencev, katerega namen
je oblikovati letni program dela posameznika, določiti cilje in pričakovane rezultate ter podlago za
spremljanje dela in doseženih rezultatov, in
• poseben javni natečaj; to je orodje za izbiro najvišjih uradnikov na položaju po vnaprej določenem
postopku in ob upoštevanju standardov, meril in
metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Sistem letnih razgovorov je konceptualno razmeroma ustrezen in bi ob dosledni izvedbi omogočal doseganje ciljev, saj ga vodje lahko izkoristijo, tako da od
zaposlenega in njegovega znanja, sposobnosti in veščin »iztržijo« čim večji delovni učinek, kar je tudi njegov temeljni namen. Prav gotovo pa so potrebna večja
prizadevanja za njihovo pravilno izvajanje v praksi, saj
izkušnje in opravljene analize kažejo, da vodje pogosto
razumejo letni razgovor kot nepotrebno obveznost, ki
ne daje rezultatov, zahteva pa veliko časa za izvedbo.

V letne razgovore so vključeni tudi predlogi poklicnih
poti z interesnimi področji oziroma opredeljenimi ambicijami zaposlenih, vendar gre bolj za izražene želje
zaposlenih, ki pa v praksi niso obravnavane celostno in
so pogosto neuresničene. V letnem razgovoru bi moral vodja s sodelavcem uskladiti, katere so tiste ključne
kompetence pri delu, ki odločilno vplivajo na uspešnost, in koliko posameznik tem zahtevam ustreza ter
kaj bi se dalo narediti, da bi se zahtevane kompetence
na delovnem mestu čim bolj prekrivale z dejanskimi
lastnostmi zaposlenega. Prav tako pa bi letni razgovor
moral izražati razumevanje in osebno vključenost posameznika v doseganje letnih ciljev organa ter razumevanje njegovega osebnega prispevka k uresničitvi
strateških ciljev razvoja javne uprave. Večji poudarek
bi moral biti tudi na prepoznavanju priložnosti posameznika, kako lahko prispeva k razvoju inovacijske kulture, uvajanju sprememb in izboljšav. Če povzamemo,
v tem kontekstu zlasti niso upoštevane karierne zmožnosti oziroma potenciali zaposlenih, ki bi izhajali iz izdelanih kompetenčnih profilov delovnih mest.
V skladu z obstoječo zakonodajo je v državni upravi že vzpostavljena podlaga za kompetenčni model za
najvišji vodstveni, ne pa tudi za srednji in nižji vodstveni kader ter za druge javne uslužbence. Kompetence so
oblikovane in uveljavljene v praksi pri najvišjih položajnih delovnih mestih, za katera je Uradniški svet sprejel
standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro
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in metode preverjanja strokovne usposobljenosti,
kar je lahko podlaga za vzpostavitev kompetenčnega
modela za druga delovna mesta. Določitev potrebnih
kompetenc zaposlenih je pomembna tudi na drugih
delovnih mestih, saj posamezniku omogočajo uspešno in učinkovito opravljanje dela glede na zahteve
delovnega mesta. Presoja posameznika glede na njegove kompetence v razmerju do pričakovanih oziroma potrebnih kompetenc za opravljanje določenega
dela mora biti temelj odločanja tako pri zaposlovanju,
načrtovanju kariere posameznika kot tudi pri oblikovanju načrta usposabljanja. Gre torej za kombinacijo
strokovnega znanja, veščin, osebnostnih lastnosti in
sposobnosti (ki jih opredelimo v kompetenčnem profilu delovnega mesta), ki so odlično orodje za razvoj
kariere zaposlenih in postavitev pravih ljudi na prava
delovna mesta. V praksi se namreč dogaja, da se na
primer na delovna mesta srednjega in nižjega operativnega vodstva premestijo posamezniki, ki so strokovnjaki na delovnem področju, vendar nimajo ustreznih
kompetenc za vodenje. Za uspešno opravljanje delovnih nalog je potrebno več kot le formalna izobrazba
in strokovna usposobljenost; potrebna so tudi druga
znanja in veščine, ki omogočajo, da posameznik delo
opravi na najvišji ravni. Vzpostavitev kompetenčnega
sistema v upravi pomeni tako določitev kompetenc za
posamezna delovna mesta oziroma skupine delovnih
mest, vzpostavitev sistema preverjanja oziroma ugotavljanja kompetenc pri posamezniku ter vzpostavitev
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sistema vzdrževanja in nadgradnje potrebnih kompetenc zaposlenih.
Demografske značilnosti zaposlenih so pomemben element dolgoročnega načrtovanja človeških virov. Starostna struktura je ključni kazalnik uravnotežene razporeditve zaposlenih med različnimi starostnimi
skupinami v javni upravi kot celoti in znotraj posameznih organizacijskih enot. To je pomembno za tekoče in
prihodnje uspešno izvajanje nalog države. V slovenski
državni upravi se je v zadnjih letih zaradi omejevanja
zaposlovanja močno znižal delež zaposlenih, mlajših
od 30 let. S tem se povečuje razkorak med starostnimi
skupinami, kar ima v prihodnosti lahko negativne posledice pri delovanju, še posebej pri prenosu znanj in
prevzemanju vodstvenih položajev, saj bo čez nekaj let
lahko prišlo do generacijskega manjka ustrezno usposobljenih človeških virov.24 Zaradi obstoječe starostne
strukture je potrebno resno pristopiti k iskanju rešitev
za pomladitev javne uprave in na drugi strani vzpodbujati delovno aktivnost starejših.
V organih državne uprave se za izvajanje politike
UČV, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz
delovnih razmerij vodi centralna kadrovska evidenca
državne uprave kot informatizirana zbirka podatkov.
24 OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za
strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.
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Glede na izkušnje uporabnikov je treba za strateško
UČV tudi kadrovske postopke in orodje podpreti s sodobnimi informacijskimi rešitvami v okviru obstoječega informacijskega sistema. Za celovito, kakovostnejše
in učinkovitejše načrtovanje, upravljanje ter spremljanje rezultatov UČV je treba zagotoviti tudi dodatne
funkcionalnosti kadrovskega informacijskega sistema,
ki bodo omogočale izdelavo sodobnejših kadrovskih
analiz, simulacij in statističnih poročil.
Na nujnost izboljšanja učinkovitosti javne uprave, k čemur mora prispevati učinkovito UČV, nas opozarjajo tako Evropska komisija kot tudi tuji strokovnjaki
(SIGMA in OECD25), ki so v svojih poročilih, sestavljenih
na podlagi opravljenih analiz, navedli ugotovitve, ki so
lahko podlaga za nadaljnje spremembe in dopolnitve
oziroma posodobitev UČV. Kot izhaja iz poročila OECD,
mora imeti osrednja javna uprava zmogljivosti, ki se
zahtevajo za izvajanje strategije, in sicer od učinkovitega vodenja do ustreznega znanja in veščin ter kompetenc zaposlenih. Človeški viri so podporni okvir za
opravljanje upravnih nalog, zato OECD poudarja nujnost strateškega pristopa k njihovemu upravljanju na
državni in drugih ravneh, da bi zagotovili povezanost
med osebnimi in organizacijskimi cilji uspešnosti ter
cilji na ravni celotne javne uprave.

25 OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za
strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.

Za sistemsko rešitev vprašanj UČV je bil z namenom vzpostavitve evropsko primerljivega uslužbenskega sistema v letu 2002 sprejet Zakon o javnih
uslužbencih26 (v nadaljevanju: ZJU), sistem pa je bil
vzpostavljen v letu 2003. Uslužbenska zakonodaja v
Sloveniji (ZJU in podzakonski predpisi) upošteva evropske standarde uslužbenskega sistema in vsebuje institute, ki so evropsko primerljivi.
Uvedba uslužbenskega sistema v Sloveniji je
pomenila bistveno spremembo na področju urejanja delovnih razmerij ter organizacije in sistemizacije
delovnih mest v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti. Izvajanje v praksi in sprejete spremembe, ki
so bile posledica nekaterih pomanjkljivosti in konkretnih situacij, pa so vplivale na preglednost, zaradi česar
je smiselno področje spremeniti oziroma posodobiti.
Praksa je namreč pri izvajanju sistema sčasoma pokazala nekatere pomanjkljivosti in težave, in sicer:
• ponekod nejasna in toga zakonodaja, ki ne omogoča reševanja težav v praksi v okviru finančnih in
kadrovskih možnosti,
• omejene možnosti premeščanja, ki je sicer namenjeno racionalnemu izkoriščanju obstoječih kadrovskih zmogljivosti za opravljanje nalog,
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• nejasna opredelitev odgovornosti in pristojnosti

uradnikov na najvišjih položajih,
• pomanjkljiva ureditev pravnih podlag za organizi-

ranje dela in pripravo sistemizacije delovnih mest
(določanje pogojev za zasedbo delovnih mest itd.),
• pomanjkljiva ureditev pristojnosti in mogočih ukrepov inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.
Na navedene pomanjkljivosti so opozorili posamezni državni organi in uprave lokalne skupnosti, za katere velja ZJU. Pomanjkljivosti v praksi ugotavlja tudi
Inšpektorat za javni sektor, ki je pristojen za nadzor
nad izvajanjem ZJU v praksi. Inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev, ki deluje v okviru Inšpektorata za javni
sektor, v svojih rednih letnih poročilih o delu inšpekcije27 ugotavlja in opozarja na pomanjkljivosti, ki jih
zaznava pri opravljanju inšpekcijskih pregledov28. Pomembne so tudi ugotovitve iz delovanja Uradniškega
sveta in Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij pri
Vladi RS, ki odloča o pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnega
uslužbenca pri organih državne uprave, pravosodnih
organih in upravah lokalnih skupnosti. Priporočila za
izboljšanje sistema javnih uslužbencev v določenih
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27 Letna poročila o delu Inšpektorata za javni sektor, dosegljiva na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/.
26 Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 – Odl. US: U-I-136/07-13 in
40/12 – ZUJF.

28 Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2013, str. 35, dosegljivo na spletni strani http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/SV_porocilo_IJS_2013.pdf.
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delih predlaga tudi Računsko sodišče Republike Slovenije v svojih rednih letnih revizijskih poročilih o delu.29
Tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije izdaja
redna letna poročila, v katerih se nekatera priporočila
nanašajo tudi na področje sistema javnih uslužbencev.30
Upoštevaje izkušnje iz prakse, pripombe in predloge uporabnikov sistema, ugotovitve inšpekcijskih
nadzorov in ugotovitve iz delovanja Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij, Računskega sodišča in Varuha
človekovih pravic, je bila opravljena interna analiza,
januarja 2013 so bila oblikovana prva izhodišča za
spremembe in dopolnitve obstoječega uslužbenskega
sistema in prek Državnega portala Republike Slovenije in podportala E-demokracija31 opravljena tudi javna
razprava, s katero je bila k sodelovanju povabljena širša in strokovna javnost.
V obdobju od leta 2009 so slovensko javno upravo in s tem tudi sistem javnih uslužbencev pregledali in ocenili tudi zunanji tuji strokovnjaki (SIGMA in
OECD32). Posebej je treba poudariti Poročilo SIGMA o
29 Letna poročila Računskega sodišča Republike Slovenije, dosegljiva na
spletni strani http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K86546B35F636AAC1C1257155004B3D11.
30 Letna poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, dosegljiva
na spletni strani http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/.
31 Glej http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava.
32 OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za
strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.
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trajnosti reformskih procesov uslužbenskih sistemov
v Vzhodni in Srednji Evropi po vstopu v Evropsko unijo (Trajnost reform javne uprave v Srednji in Vzhodni
Evropi pet let po pristopu k EU, Dokument SIGMA št.
44, april 2009), ki je na posameznih področjih opozorilo
na nekatere slabosti, in sicer pri ocenjevanju uspešnosti
in nagrajevanju javnih uslužbencev, ugotavljanju disciplinske odgovornosti, preverjanju znanja javnih uslužbencev, varnosti zaposlitve oziroma možnosti razrešitve položajnih uradnikov po nastopu nove vlade itd.
Pomemben del UČV sta tudi ocenjevanje in
nagrajevanje javnih uslužbencev glede na rezultate
dela oziroma zahtevnost delovnih nalog. Obstoječi
plačni sistem je bil uveden v letu 2008 in je uveljavil
načelo preglednosti plačnega sistema v celotnem javnem sektorju, hkrati pa je tudi vpeljal sistemske rešitve, ki veljajo za celotni javni sektor ne glede na posebnosti posameznega dela javnega sektorja. Predpisi
na sistemski ravni (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonski predpisi in Kolektivna pogodba za
javni sektor) določajo mehanizme nagrajevanja javnih
uslužbencev (postopek določanja delovne uspešnosti,
napredovanja, določanja višje osnovne plače), ki veljajo za celoten javni sektor in ne le za javno upravo.
V praksi se je izkazalo, da je v veljavnem plačnem
sistemu preveč avtomatizmov, ki vplivajo na višino
plače, premajhna pa je povezanost med rezultati dela

in plačo, kar izhaja tudi iz Analize učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem
sektorju33, ki je bila izvedena na podlagi predlogov
ministrstev. To je privedlo do neprožnega upravljanja
človeških virov, kar vpliva tudi na motivacijo zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog. Ključni deležniki
so ugotovili, da je tudi postopek ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev
prezapleten predvsem v smislu, da ni jasne povezanosti med oceno, ki je namenjena preverjanju pogojev za napredovanje v višji plačni razred, in oceno, ki
je namenjena ugotavljanju upravičenosti do izplačila
dela plače za redno delovno uspešnost.
Tudi mednarodne primerjave glede obsega vključevanja delovne uspešnosti v kadrovske odločitve
kažejo, da je Slovenija z 0,7 odstotka uvrščena nad
povprečje držav OECD.34 OECD sicer ugotavlja, da je
predvideni proces za ocenjevanje delovne uspešnosti
javnih uslužbencev v Sloveniji sorazmerno dobro razvit
in primerljiv s sistemi drugih držav OECD, vendar pa
vodje premalo razumejo pomen motivacijskih elementov pri upravljanju človeških virov (npr. vsi javni uslužbenci v neki organizacijski enoti so ocenjeni z oceno
odlično), neenotno pa je tudi upoštevanje meril pri

33 Analiza učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem sektorju, junij 2011 (interno gradivo Direktorata za javni sektor).
34 Pregledi javnih uprav, Plačni sistem v slovenskem javnem sektorju, 2011,
Pariz.
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ocenjevanju. Na splošno OECD ugotavlja, da je plačni
sistem še vedno tog, zato je treba nadaljevati njegovo
preoblikovanje. Poleg navedenega opozarja na preobsežno normiranost glede organizacije javnega sektorja, UČV (vključno s plačami).
b) Ciljno stanje
Uspešnost opravljanja delovnih nalog in izvajanje
javnih storitev sta odvisna od človeških virov, kar poudarja tudi OECD, zato bo Slovenija na ravni celotne
javne uprave oziroma celotnega javnega sektorja vpeljala prenovljen sistem upravljanja človeških virov in
ustreznega nagrajevanja.35
Za učinkovito UČV v državni upravi je smiselno
vzpostaviti enoten kompetenčni model in nadgraditi
informacijski sistem, kar pa zaradi obsežnosti področja delovanja, razvejanosti področij državne uprave in
različnih skupin delovnih mest pomeni velik izziv. Oba
cilja bosta dosežena tako:
• da se bodo pri postavljanju kompetenčnega modela uvajale kompetence, potrebne za delo v delovnem procesu, in hkrati kompetence, potrebne za
delo v prihodnosti. Kompetenčni model bo podlaga
za izdelavo analiz manjkajočih kompetenc javnih
uslužbencev, kar bo tudi podlaga za organizacijo
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35 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje
2014–2020, julij 2014.
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usposabljanja in izpopolnjevanja ter usmerjanja kariernega razvoja zaposlenih. Omogočal bo optimalno izrabo človeških virov z vzpostavitvijo povezave
letnih razgovorov, ocenjevanja delovne uspešnosti,
sistema usposabljanja in izpopolnjevanja ter nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev z vizijo
in cilji organov državne uprave;
• da bo nadgrajen obstoječi informacijski sistem UČV
v organih državne uprave omogočal kadrovske analize in simulacije za celovito, kakovostnejše in učinkovitejše načrtovanje, upravljanje ter spremljanje
rezultatov UČV, podporo strateškemu načrtovanju
in razvoju kadrov, večjo mobilnostjo zaposlenih kot
tudi spremljanje razvoja zaposlenih, načrtovanje
in spremljanje kariere, nagrajevanje, načrtovanje
usposabljanja ter vodenje vseh potrebnih evidenc
o zaposlenih in usposabljanjih.
Cilj prenove in posodobitve javne uprave v Sloveniji je, da bo ta z odličnostjo profesionalnega uradništva delovala učinkoviteje, bolj strokovno ter skladno
z načeli dobrega upravljanja in vrednotami, kot so:
zakonitost in vladavina prava; strokovnost in profesionalnost; transparentnost, integriteta in preprečevanje korupcije; odzivnost in usmerjenost k uporabniku;
etičnost; pravičnost; odgovornost ipd. Navedeni cilj bo
dosežen zlasti s:
• poenostavitvijo uslužbenskega sistema in zagotovitvijo poštenega, nepristranskega in na strokovnih
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•

•
•

•

sposobnostih temelječega postopka zaposlovanja
ustrezno strokovno usposobljenih in kompetentnih
javnih uslužbencev;
natančnejšo opredelitvijo obveznosti javnih uslužbencev za doseganje ciljev in možnosti delodajalca,
kadar javni uslužbenci ne izpolnjujejo obveznosti,
vključno z možnostjo njihove premestitve;
natančnejšo opredelitvijo odgovornosti in pristojnosti uradnikov na najvišjih položajih;36
omogočanjem vertikalne in horizontalne mobilnosti
javnih uslužbencev, ki bo omogočala večjo delovno
učinkovitost in odzivnost javne uprave;
krepitvijo integritete in preprečevanjem korupcije
v javni upravi po vzoru primerjalnopravne ureditve
in priporočil EU, s sprejetjem in prenovitvijo etičnih
kodeksov ter uvedbo sistema obvezne »rotacije«
zaposlenih (npr. na pet let) na delovnih mestih oziroma pri delovnih procesih oziroma konkretnih opravilih (npr. skrbniki pogodb) z višjo oceno tveganja
za korupcijo, ki bodo posebej določena in označena
v sistemizaciji delovnih mest. To so tista delovna
mesta oziroma naloge, ki spadajo med tvegana za

36 Priporočila za uveljavljanje sprememb na področju poslovanja po načelu dobrega upravljanja, temelječa na jasni opredelitvi odgovornosti in
prevzemanju odgovornosti za prevzete odločitve, je predlagalo tudi
Računsko sodišče Republike Slovenije v Strategiji Računskega sodišča
Republike Slovenije od leta 2014 do leta 2020: http://www.rs-rs.si/
rsrs/rsrs.nsf/V/K569F66CDDE98AD4AC1257C3C00267143/$file/strategija2014-2020.pdf.

korupcijo ali pomenijo nasprotje interesov (na primer javna naročila, skrbniki pogodb …);
• vzpostavitvijo učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem določb uslužbenske in plačne zakonodaje.
V okviru sistema enotno določenih temeljnih pravil delovanja plačnega sistema, ki velja za celotni javni
sektor, bo sistem plač nadgrajen z motivacijskimi mehanizmi (delovna uspešnost, napredovanje, možnost
začasne določitve višje plače). Temeljni cilj je doseči
večjo povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem
zaposlenih, zlasti s:
• spremembo sistemskih prepisov, ki vplivajo na učinkovito in uspešno opravljanje delovnih nalog;
• večjo ozaveščenostjo zaposlenih o pomembnosti
odprave avtomatizmov pri določanju plače, ki niso
povezani z delovnimi rezultati;
• poenostavitvijo postopkov ugotavljanja delovne uspešnosti in napredovanja.
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strokovna in širša zainteresirana javnost. Na podlagi
javne razprave in dejavnega sodelovanja strokovne in
širše zainteresirane javnosti bo Ministrstvo za javno
upravo pridobilo stališča vseh deležnikov o posameznih vprašanjih in dodatne informacije o predlaganih
vsebinah. Rešitve bodo oblikovane tudi ob upoštevanju dobrih praks drugih držav, za kar je pomembno
tudi sodelovanje Slovenije v mednarodnih mrežah.
Dejavniki tveganja se nanašajo predvsem na politično
nestabilnost, pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov ter dolgotrajna pogajanja oziroma usklajevanja s
socialnimi partnerji.

2015–2020

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev
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c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec je Ministrstvo za javno upravo. Ključni
deležniki, s katerimi se bo treba usklajevati in sodelovati, so organi državne uprave, drugi državni organi,
pravosodni organi, občine, Združenje občin Slovenije,
Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin
Slovenije, Uradniški svet, reprezentativni sindikati ter
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Cilj

Tabela 5: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

Pričakovani
rezultati

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Ukrepi

Kazalnik

poenostavitev
postopkov ugotavljanja
delovne uspešnosti in
napredovanja

delež zaposlenih,
ki se jim je plača
povečala zaradi
nadpovprečne
delovne uspešnosti

do 20 %
zaposlenih

povprečno razmerje
med fiksnim in
variabilnim delom
plače v javnem
sektorju

povečanje
glede na
obdobje pred
uveljavitvijo
sprememb

število utemeljenih
pritožb, prijav
in vlog javnih
uslužbencev v
inšpekcijskih
postopkih

za 10 % manj

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ ocena
prihrankov

MJU

/

MJU

/

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

upravljanja človeških virov
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Cilj

izboljšanje
upravljanja
človeških virov
(kompetence,
uslužbenski
sistem, plačni
sistem)

Pričakovani
rezultati

učinkoviti kadrovski
postopki

prepoznavanje/
analiza kompetenc
javnih uslužbencev

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Nosilec

število izvedenih
sprememb
(spremembe,
izboljšave in
poenostavitve)
na področju
uslužbenskega in
plačnega sistema

najmanj 5

MJU

vzpostavitev enotnega
kompetenčnega
modela

število
delovnih mest z
vzpostavljenim
kompetenčnim
modelom

najmanj 80 %

MJU

nadgradnja
informacijskega
sistema upravljanja
človeških virov

število novih
funkcionalnosti/
vrst orodja, ki jih
zagotavlja nadgrajen
informacijski sistem

najmanj 3

MJU

Ukrepi

sprememba predpisov
o uslužbenskem in
plačnem sistemu

Kazalnik

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ ocena
prihrankov

izboljšanje
upravljanja
človeških virov
(kompetence,
uslužbenski
sistem, plačni
sistem)

večja povezanost
med rezultati dela in
nagrajevanjem

/

učinkovit nadzor
nad uslužbenskim
in plačnim sistemom

sredstva EU
(2.520.000 EUR)

izboljšanje normativne
ureditve pristojnosti in
ukrepov inšpektorjev
na tem področju

razvoja javne uprave

2015–2020
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6.2.1.1 Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev
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a) Obstoječe stanje
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V skladu z ZJU ima javni uslužbenec pravico in
dolžnost usposabljati se na delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem
programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem mestu, ki se
izvajata v skladu z določenim programom, bremenijo
delodajalca. Javni uslužbenci se udeležujejo programov
usposabljanja, organiziranih znotraj državne uprave ali
zunaj nje, tako doma kot v tujini. Osrednja institucija
državne uprave za usposabljanje javnih uslužbencev
je Upravna akademija, ki opravlja naloge na področju
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev,
skrbi za sistematično in stalno pripravo in izvajanje horizontalnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, torej tistih, ki so skupni za vse
organe državne uprave, ter spremljanje in analiziranje
stanja na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na ravni države, za
evalvacijo obstoječih in razvoj novih programov usposabljanja ter izpopolnjevanja, organizacijo in izvajanje
horizontalnih strokovnih izpitov in preizkusov znanja.
Za posebne programe usposabljanja in tudi strokovne
izpite pa skrbijo resorji sami.

J avna

Po poročanju organov državne uprave37 je bil leta
2013 delež usposabljanj Upravne akademije glede
na vsa usposabljanja javnih uslužbencev 12-odstoten
(2012 15-odstoten), delež zunanjih izvajalcev v Sloveniji je bil 24-odstoten (2012 19-odstoten), v tujini
2-odstoten (enako kot 2012), preostalih 62 odstotkov
(2012 64 odstotkov) pa je bilo internih usposabljanj
(2012 64 odstotkov). Iz zbranih podatkov izhaja, da
se je vsak zaposleni na ministrstvu, v organu v sestavi,
vladni službi, upravni enoti, drugem državnem organu,
vključno s sodišči, v letu 2013 v povprečju usposabljal
3,67 dneva (2012 2,23 dneva), kar je sicer spodbudno,
vendar še vedno precej manj od cilja pet delovnih dni
oziroma mednarodno priporočenih osem dni usposabljanja, ki se skuša doseči že več let.
Program usposabljanja je naravnan za načrtno spodbujanje in motiviranje razvoja, kompetentnosti in zadovoljstva zaposlenih v upravi in uporabnikov njihovih
storitev. Organiziranje usposabljanja javnih uslužbencev je osredotočeno na strateške cilje in koncepte razvoja v času in prostoru s poudarkom na učinkovitejši
in cenejši upravi. Z ustreznimi programi usposabljanja, namenjenimi tudi starejšim javnim uslužbencem,
se bo zagotavljalo ohranjanje obstoječih kompetenc,
37 http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/IZPITI_IN_SEMINARJI/igor/POROCILO_2013.pdf in http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/
pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/UA/Porocila/
Porocilo_UA_2012.pdf

kar jim bo omogočalo učinkovito opravljanje nalog in
s tem večje zadovoljstvo pri delu. Cilj usposabljanja je,
da javni uslužbenci ravnajo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in
etično ter da pridobijo čim več kompetenc, ki jih od
njih pričakujejo uporabniki. Program usposabljanja je
živ in se dopolnjuje z novimi vsebinami.

2020 – S trategija
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• usposabljanjem za ohranjanje kompetenc starejših,
• večjim sodelovanjem starejših javnih uslužbencev z

•
•

b) Ciljno stanje
Usposabljanje je ena bistvenih nalog upravljanja človeških virov, zato je treba pri njem upoštevati
splošne usmeritve in cilje kadrovske politike v državni
upravi. Pri usposabljanju je temeljni cilj dvig ravni znanja, spretnosti in veščin uslužbencev državne uprave,
da se povečata njihova učinkovitost in uspešnost, kar
vpliva na kakovost javnih storitev, boljše poslovno okolje in konkurenčnost gospodarstva, ter bo dosežen z:
• udejanjanjem pravice in dolžnosti vseh javnih uslužbencev, da se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo,
• krepitvijo ozaveščenosti vseh javnih uslužbencev,
da je znanje vrednota, ter udejanjanjem dolžnosti
javnih uslužbencev in funkcionarjev, da pridobljeno
znanje prenašajo na sodelavce v delovnem okolju in
v širšem delovnem okolju – državni upravi,
• umestitvijo usposabljanja javnih uslužbencev v celovito kadrovsko politiko – skladno z interesi posameznika in upravnega organa,

uprava

•

•
•
•

•

•

izkušnjami pri internem usposabljanju, kar bo omogočalo medgeneracijski prenos znanja na druge zaposlene,
vzpostavitvijo metodologije za analizo potreb po
usposabljanju,
razlikovanjem med različnimi programskimi vsebinami, prilagojenimi različnim ciljnim skupinam (npr.
najvišjim in srednjim vodstvenim delavcem, novozaposlenim …),
razlikovanjem med različnimi vrstami usposabljanja
(npr. usposabljanjem za določeno znanje, splošnim
usposabljanjem, poglobljenim usposabljanjem,
uvodnim usposabljanjem),
razvijanjem vodstvenega znanja,
trajnostnim in stabilnim sistemom za financiranje
usposabljanja,
povečanjem povprečnega števila dni usposabljanja
uslužbenca v javni upravi do leta 2020 na pet dni
letno,
spodbujanjem učenja in usposabljanja na delovnem mestu (npr. z uvajanjem sodobnih praks, kot je
peer-to-peer učenje),
omogočanjem pogojev (ureditev vprašanj študijskega dopusta itd.) in spodbujanjem nadaljnjega izobraževanja javnih uslužbencev.

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna
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Vsa izvedena usposabljanja se še naprej ocenjujejo na osnovni ravni z analizo vprašalnikov udeležencem. Skupaj z organizatorji usposabljanja v organih in s
kadrovskimi strokovnjaki se proučita možnost ugotavljanja prenosa novega znanja na delovno mesto ter izvedljivost sistema ugotavljanja učinkov usposabljanja
in izpopolnjevanja na delovno uspešnost.
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c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo.
Ključni deležniki, s katerimi bo pri posodobitvi sistema UČV in razvoju kadrovskih postopkov potekalo tesno sodelovanje, so vodstvene strukture in kadrovske službe organov državne uprave. Na podlagi
javne razprave in dejavnega sodelovanja strokovne in
širše zainteresirane javnosti bo ministrstvo, pristojno
za javno upravo, kot nosilec razvoja pridobilo stališča
vseh deležnikov o posameznih vprašanjih in dodatne
informacije o predlaganih vsebinah.

J avna

Dejavniki tveganja se nanašajo predvsem na politično nestabilnost ter pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov.

uprava
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 6: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
krepitve usposobljenosti javnih uslužbencev

Ob predpostavki, da je strokovno usposabljanje pojmovano kot nagrada in ne kot vlaganje v strokovni
razvoj, in ob pomanjkanju motivacijskih mehanizmov
za spodbujanje profesionalnosti in inovativnosti, saj
profesionalizacija uprave (z vsemi moralnimi in etičnimi standardi javnih uslužbencev in njihovo usposobljenostjo) kot vrednota ni dovolj prepoznana oziroma
je premalo upoštevana, bodo v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki izvedene številne aktivnosti za
krepitev ozaveščenosti o pomenu profesionalizacije in
razvoja strokovne usposobljenosti ter inovativnosti
zaposlenih za doseganje uspešnosti delovanja uprave.

Cilj

izboljšanje
kompetenc
javnih
uslužbencev

Pričakovani
rezultati

Ciljne
vrednosti
za leto
2020

Nosilec

delež organov, ki imajo
sprejet letni načrt
usposabljanja, v katerem
so posebej poudarjene
potrebe po horizontalnem
usposabljanju na UA

100 %

MJU

okrepljeno izvajanje
usposabljanja na podlagi
načrtov upravnih organov

povprečno število dni
usposabljanja na javnega
uslužbenca letno

5

MJU in
drugi
organi

lastna dejavnost
in sredstva EU

povečanje usposabljanja na
ključnih področjih (javno
naročanje, UČV, digitalne
kompetence, integriteta in
preprečevanje korupcije,
boljša zakonodaja, kakovost,
inšpekcijski nadzor, projektno
vodenje ...)

delež udeležencev
usposabljanj na ključnih
področjih

+ 30 %

MJU in
drugi
organi

sredstva EU in
lastna dejavnost

povečanje števila
usposobljenih internih
izvajalcev usposabljanj

število usposobljenih
predavateljev

+ 100 %

Ukrepi

Kazalniki

nadgradnja
znanja javnih
uslužbencev

oblikovanje metodologije
za ugotavljanje potreb po
usposabljanju in pripravo
načrtov usposabljanja v
organih na podlagi analize
kompetenc zaposlenih

okrepljeno
interno
usposabljanje

Vir oz. ocena
potrebnih finančnih
sredstev /ocena
prihrankov

ključnih strateških ciljev
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sredstva EU in
lastna dejavnost
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6.2.2 Javno naročanje
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Pri sistemu javnega naročanja se predvsem želi
doseči strateški cilj »odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave, projekt za gradnjo državne infrastrukture, ki bo omogočala e-oddajo ponudb,
e-dražbe, preveritev ponudb na enem mestu (t. i.
e-dosje ponudnika), e-naročanje sukcesivnih dobav po
e-katalogu«, pa tudi strateški cilj »učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija, interoperabilnost informacijskih rešitev«. To področje se nanaša
na vse organe javne uprave.
a) Obstoječe stanje
Javna naročila so pomemben del javnega sektorja. Delež javnih naročil v bruto družbenem proizvodu v
letu 2013 je bil 11,25-odstoten in se v zadnjih treh letih
povečuje. Prav tako javna naročila pomembno pospešujejo gospodarsko rast, lahko vplivajo na proizvodnjo in
ponudbo na trgu ter so lahko hkrati tudi orodje za doseganje strateških ciljev oziroma ciljev sekundarnih politik
(npr. okoljske, socialne, trajnostne itd.). Ob omejitvah
zakonodaje EU je bilo v sistem javnega naročanja vključenih že več ukrepov za zagotavljanje gospodarnosti,
učinkovitosti in debirokratizacije javnega naročanja ter
za spodbujanje vključevanja socialnih, zlasti pa okoljskih
vidikov v javno naročanje (npr. zagotovitev neposrednih
plačil podizvajalcem, dostopnost javnih naročil malim in

J avna

srednje velikim podjetjem, dajanje 5-odstotne prednosti invalidskim podjetjem pri oddaji javnih naročil). Slovenija je od leta 2010 tudi povečala transparentnost, integriteto, prožnost, gospodarnost in učinkovitost sistema
javnega naročanja ter v zvezi z vsemi merjenimi merili
glede na EU dosega nadpovprečen rezultat.38
Imenovana je tudi projektna skupina, ki skrbi za prepoznavo ključnih težav v postopkih javnega naročanja
pri projektih, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike.
Iz analize ureditve, stanja in praks javnega naročanja, ki zajema tudi primerjavo z ureditvami posameznih javnonaročniških vprašanj v drugih državah
članicah EU in bo podlaga za pripravo novega zakona,
je mogoče strniti nekaj ključnih ugotovitev:
• glede na roke iz zakonodaje EU je mogoče hitrost
javnega naročanja izboljšati zlasti v fazi od odločitve
o oddaji naročila do sklenitve pogodbe ter z uvedbo
elektronskega javnega naročanja;
• javna naročila so običajno oblikovana v manjše celote – sklope. Tak pristop k javnemu naročanju, pravilno določena ocenjena vrednost in ustrezna raven
minimalnih zahtev naročnika, ki morajo temeljiti na
tržni analizi, so ključni za zagotavljanje gospodarne
porabe javnih sredstev pri javnem naročanju;
38 2012 Update of EBRD Regional Public Procurement Assessment.

• penetracija tujih ponudnikov na slovenski trg javnih

naročil je kljub nizkim mejnim vrednostim za objave
dokaj majhna, kar gre pripisati veliki fragmentaciji
javnih naročil;
• naročniki večino naročil oddajo ponudnikom z domačim kapitalom (več kot 80 odstotkov), ponudnikom s tujim kapitalom, registriranim v Republiki
Sloveniji, pa 5,58 odstotka;
• uspeh malih in srednje velikih podjetij je v primerjavi z drugimi državami članicami EU nadpovprečen.
Glede na ugotovitve Evropske komisije prejmejo
mala in srednje velika podjetja v Sloveniji v izvedbo 36 odstotkov javnih naročil (povprečje EU je 29
odstotkov), konkurirajo pa pri 42 odstotkih javnih
naročil (v EU pri 37 odstotkih). Hitreje prejmejo tudi
plačila za izvedena javna naročila.
Po mnenju nacionalnih nadzornih institucij in glede na mednarodna priporočila je treba pri javnem naročanju sprejeti tudi ukrepe za izboljšanje integritete
in zmanjšanje korupcijskih tveganj. Nekatere rešitve
na tem področju so bile že vključene v javnonaročniško zakonodajo, in sicer zlasti na področju transparentnosti. Pozitivne učinke pa je mogoče doseči tudi s
primerno organizacijo javnega naročanja, ki načeloma
ni predmet zakonskega urejanja (npr. standardizacija
predmetov javnega naročanja, povečanje skupnega
javnega naročanja).
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b) Ciljno stanje
Hkrati s prenosom nove zakonodaje EU39 na področju javnih naročil v slovenski pravni red bo izvedena tudi reforma nacionalnega sistema javnih naročil.
Poenostaviti in pospešiti je treba postopke javnega naročanja ter zagotoviti večjo prožnost pri oddaji javnih
naročil, tako da bodo ta gospodarnejša in učinkovitejša. Pri tem je ključnega pomena tudi zagotovitev informacijsko podprtega okolja za izvedbo elektronskega
javnega naročanja v vseh fazah – gradnja modulov v
projektu Elektronsko javno naročanje. Z elektronskim
javnim naročanjem bodo razbremenjeni tako naročniki kakor tudi ponudniki v smislu nižjih stroškov in porabe časa ter kadrovskih virov. Za učinkovitejše javno
naročanje sta pomembni nadaljnje izvajanje skupnega
javnega naročanja in povečanje števila predmetov, za
katere se izvaja skupno javno naročanje, da se tako
povečujejo neposredni prihranki zaradi ekonomije
obsega in posredni prihranki zaradi izvedbe postopka
oddaje javnega naročila na enem mestu za več naročnikov. Za zagotavljanje teh učinkov in predvsem zaradi
zagotovitve standardizacije predmetov nabav se bo v
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39 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL
L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65) in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive
2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 243).
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letu 2015 začelo izvajati tudi skupno javno naročanje
vlade v zdravstvu, v prihodnje pa naj bi se povečalo
tudi število področij oziroma predmetov skupnega javnega naročanja.
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Ministrstvo za javno upravo se bo prenove javnonaročniške zakonodaje lotilo na podlagi novih evropskih
direktiv s področja javnega naročanja, ki pa se bistveno ne morejo spreminjati, razen v delih, v katerih je to
posamezni državi članici izrecno omogočeno. Predloga
prenove, katerega namen je povečati transparentnost
javnega naročanja in omejiti korupcijska tveganja, se
bo lotilo predvsem z dveh vidikov, in sicer povečevanja učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja
ter informatizacije postopkov. Tako bodo prenovljeni
postopki javnega naročanja in uveden sistem za elektronsko javno naročanje v vseh fazah naročanja. Pri
tem se projekt za gradnjo državne infrastrukture, ki
bo omogočala e-oddajo ponudb, e-dražbe, preveritev
ponudb na enem mestu (t. i. e-dosje ponudnika), e-naročanje sukcesivnih dobav po e-katalogu, spremljanje
in vodenje posameznega postopka javnega naročanja
ter upravljanje postopkov in porabe sredstev v okviru
posameznega naročnika, že pripravlja in se pričakuje,
da se s prenosom direktiv tudi uveljavi. Pri prenovi sistema javnega naročanja bo prenovljen portal javnih
naročil, na katerem bodo prenovljeni obrazci za objave
obvestil v zvezi s postopki javnega naročanja, portalu
pa bodo dodane nove funkcionalnosti, ki bodo javnosti

J avna

in naročnikom omogočile lažje spremljanje objavljenih
naročil, izdelavo nekaterih statističnih poročil in grafične prikaze po različnih parametrih. Z uporabo zahtev
in meril se bosta spodbujali javno naročanje inovacij,
upoštevanje socialnih in družbenih vidikov ter stroškov v celotni življenjski dobi. Z uresničevanjem načela trajnosti pri javnem naročanju gre pričakovati tudi
povečanje deleža zelenih javnih naročil in povečanje
gospodarnosti javnega naročanja.
Zaradi nove koncesijske zakonodaje EU bo treba prenoviti tudi pravno varstvo na področju javnega naročanja in koncesij. Pri tem bi bilo treba glede na ugotovitve analize stanja in praks javnega naročanja ter
glede na ureditve v drugih državah članicah EU zagotoviti tudi učinkovito pravno varstvo.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Krovni nosilec za dosego ciljnega stanja je Ministrstvo za javno upravo, ključni deležniki pa so druga
ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, občine,
zavodi ter pri pripravi zakonodaje tudi drugi deležniki,
kot na primer Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, širša strokovna javnost, združenja
občin ipd. Pri izvajanju skupnega javnega naročanja v
zdravstvu so predvsem v delu standardizacije predmetov nabav ključni deležniki Ministrstvo za zdravje ter

predstavniki posameznih bolnišnic, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. Ministrstvo je tudi nosilec
prenove portala javnih naročil.
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Glavni dejavniki tveganje za doseganje zastavljenih ciljev so nesodelovanje deležnikov pri izvedbi potrebnih ukrepov, premagovanje delnih interesov posameznih skupin in sama vzpostavitev sistema.

d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 7: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
javnega naročanja

Ciljne vrednosti
za leto 2020

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/
ocena
prihrankov

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

poenostavitve, večja
prožnost, učinkovitost
in gospodarnost
javnega naročanja in
s tem neposredni in
posredni prihranki

hitrejši postopki in
prihranki, večje število
predmetov skupnih
javnih naročil

sprememba
zakonodaje

sprejeta stabilna
zakonodaja

e-javno naročanje

standardizacija
predmetov nabav v
zdravstvu in na drugih
področjih

izvedba skupnih javnih
naročil vlade

prihranki in
število predmetov
skupnih javnih
naročil

povečanje
predmetov za
največ 10 %

prihranek
15 + 5 mio.
EUR na letni
ravni

raven usklajenosti
obrazcev glede na
zakonodajo

100-odstotna
usklajenost
obrazcev glede
na zakonodajo

prihranek
20 mio. EUR
na letni ravni

razumljivost in
ustreznost obrazcev
(usklajenost obrazcev
glede na zakonodajo)
funkcionalnosti, ki
bodo pripomogle k še
večji transparentnosti
javnega naročanja

Nosilec

MJU

ključnih strateških ciljev
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prenova obrazcev
večja informatizacija
postopkov
prenovljen portal
javnih naročil
prilagoditev e-kataloga
dodatne
funkcionalnosti
»Informator«

100-odstotno
uveden
projekt e-javno
naročanje
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6.2.3 Ravnanje s stvarnim premoženjem
Pri gospodarnem ravnanju s stvarnim premoženjem države se predvsem želijo doseči ti cilji: učinkovita uporaba prostorskih, okoljskih in energetskih virov,
ničelna toleranca do korupcije in krepitev integritete,
profesionalizacija in razvoj strokovne usposobljenosti
ter inovativnosti zaposlenih. Cilji in ukrepi v zvezi s
centraliziranim ravnanjem s stvarnim premoženjem
države se nanašajo na državno upravo ter so namenjeni vladnim službam, ministrstvom in njihovim organom v sestavi ter upravnim enotam ob upoštevanju
posameznih z zakonom določenih izjem, drugi cilji pa
se nanašajo na vse organe javne uprave.
a) Obstoječe stanje
Ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti države
je za uresničevanje strateških ciljev vlade izjemnega
pomena. Trenutno vse nepremičnine države še vedno
niso ustrezno evidentirane in s tem vključene v premoženjsko bilanco države, ki za leto 2013 izkazuje vrednost nepremičnin države v višini 8.117.667.134 EUR.
Zaradi tega ravnanje s stvarnim premoženjem zahteva
posebno pozornost. Od osamosvojitve je bilo to področje urejeno v različnih predpisih, kljub temu pa je
ravnanje z nepremičnim premoženjem države ostalo
decentralizirano, torej pri proračunskih uporabnikih –
upravljavcih. V letu 2008 se je tudi Računsko sodišče
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Republike Slovenije lotilo revizije, s katero je ugotavljajo uspešnost gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. Ugotovilo je (1) negospodarnost pri
sklepanju pravnih poslov, nakupih, prodaji, upravljanju
in obremenjevanju nezazidanih stavbnih zemljišč (npr.
zemljišča so se kupovala po bistveni višji ceni od ocenjene vrednosti, upravljavci (uporabniki proračuna)
so si med seboj zaračunavali kupnino za posamezna
zemljišča, nadomestila za ustanovitev stavbnih pravic
so se določala negospodarno in različno od primera
do primera, nakupi zemljišč so bili zelo nepregledni in
neusklajeni ...), (2) slabo usklajevanje med posameznimi upravljavci, (3) neustrezno vodenje evidenc in
(4) odsotnost sektorskih strategij, postavljenih ciljev
gospodarjenja in kazalnikov spremljanja zastavljenih
ciljev. Računsko sodišče je Vladi RS naložilo, da pripravi
spremembo predpisov v smeri, da se okrepi nadzorna
funkcija Vlade RS, oziroma v smeri centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti države. Vlada
RS je zato junija 2009 sprejela Strategijo ravnanja z
nepremičnim premoženjem, s katero je med drugim
določila centralizacijo ravnanja z nepremičnim premoženjem kot nadaljnjim razvojem sistema, vendar je
strateška usmeritev vlade ostala neizvedena in je trenutna ureditev področja državnih nepremičnin še pomanjkljivejša od ureditve, ki jo je v omenjenem revizijskem poročilu revidiralo računsko sodišče v letu 2008.
Vlada namreč v tem trenutku nima nikakršnega nadzora nad sklepanjem pravnih poslov v zvezi z nepre-

mičnim premoženjem države (razen sklepanja pogodb
o brezplačnem prenosu lastninske pravice), interni trg
nepremičnin ne deluje več, med upravljavci praktično skoraj ni usklajenosti pri ravnanju z nepremičnim
premoženjem države, prav tako ni sprejeta strategija
ravnanja z nepremičnim premoženjem na ravni države.
Korak k centraliziranemu ravnanju z nepremičnim
premoženjem države je bil narejen že v letu 2014, in
sicer s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list
RS, št. 90/14; v nadaljevanju: ZDU), ki določa, da se
do 1. 1. 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države v okviru Ministrstva za javno upravo, ter obseg nepremičnin, ki
bodo predmet centralizacije: nepremičnine, ki jih za
opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z
njimi potrebujejo vlada, vladne službe, ministrstva in
organi v njihovi sestavi, upravne enote in posredni
proračunski uporabniki, ki jih določi vlada; nepremičnine na območju mejnih prehodov; nepremičnine, ki
so kot zapuščina brez dedičev, ter nepremičnine, ki
so zaradi omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je
uživala pomoč po predpisih o socialnem varstvu, postale last Republike Slovenije; stanovanja iz pristojnosti
Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva,
pristojnega za obrambo, ter počitniške enote iz pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo, ministrstva,
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pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
b) Ciljno stanje
Ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti države
ima glede na prikazano vpliv na več področij strateškega razvoja države. Zato bo strategija Republike Slovenije na področju upravljanja stvarnega premoženja v
lasti države s poudarkom na nepremičninah usmerjena v sprejetje tistih predpisov o ravnanju z nepremičnim premoženjem v lasti države, ki bodo zagotavljali
učinkovito uresničitev teh strateških usmeritev:
• združevanje nepremičnin v okviru pristojnosti enega
upravljavca ter zagotovitev enotne prakse ravnanja
in gospodarjenja z njimi v obsegu, kot ga določa ZDU;
• sprejetje usmeritev ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ne bo predmet centraliziranega ravnanja, po posameznih sektorskih področjih;
• zagotovitev popolnih evidenc premoženja in njegove pravne urejenosti;
• načrtno, gospodarno, pregledno in zakonito ravnanje z nepremičnim premoženjem;
• zagotavljanje optimalnih in z normativi usklajenih
prostorskih pogojev;
• optimizacija stroškov uporabe lastnih in najetih prostorov;
• vključevanje nepotrebnih nepremičnin v lasti države na nepremičninski trg;
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• zagotovitev prožnejših postopkov prodaje nepre-

mičnega premoženja države;

J avna

c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja

• energetska sanacija stavb skladno z veljavnimi di-

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

rektivami Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter z njimi usklajenimi nacionalnimi predpisi.
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Ukrepi za uresničitev strateških ciljev na področju
upravljanja nepremičnega premoženja v lasti države so:
• centralizacija ravnanja z nepremičninami države – v
obsegu, določenem v ZDU;
• zagotovitev evidence nepremičnin v lasti Republike Slovenije ter nepremičnin v najemu, ki bo hkrati
tudi informacijska podpora za nadzor nad stroški
upravljanja nepremičnin, stroški, povezanimi z najemom nepremičnin, ter za vzpostavitev nadzora nad
racionalno uporabo prostorov ter izdelavo selitvenih načrtov. Evidenca nepremičnin bo povezljiva z
že obstoječimi podatkovnimi zbirkami nepremičnin
(REN, zemljiški kataster, kataster);
• vzpostavitev enotnega spletnega portala stvarnega
premoženja;
• racionalna uporaba prostorov, v katerih deluje država, z umestitvijo uslužbencev v skladu s sprejetimi
normativi;
• izdelava predlogov selitvenih načrtov;
• izbor in uresničitev projektov energetske sanacije
stavb v lasti države skladno z veljavnimi predpisi ter
določenimi in vnaprej znanimi merili za izbor.
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 8: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

Nosilec naloge je MJU v delu, ki se nanaša na sistemsko ureditev ravnanja z nepremičnim premoženjem
države ter vzpostavitev pogojev centraliziranega ravnanja z nepremičninskim portfeljem, določenim v ZDU,
ter poleg njega še posamezni resorji glede priprave
usmeritev ravnanja z nepremičninami na posameznih
sektorskih področjih. Ključni deležniki so vsi upravljavci nepremičnega premoženja države – vladne službe,
ministrstva in organi v sestavi, pravosodni organi, drugi
državni organi ter pravne osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je država. Nosilec naloge v zvezi s pripravo prepisov ter drugih strokovnih podlag s področja
energetske sanacije stavb v lasti države je MI.
Dejavniki tveganja so pomanjkanje ozaveščenosti
o nujnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in uporabe virov, politična nestabilnost in s tem
sprememba političnih usmeritev, odgovornost za izvajanje, spremljanje izvajanja, premagovanje odpora do
sprememb, pomanjkanje vizije in neskladnost vizije
posameznih ministrstev s strateškimi cilji vlade.

ravnanja s stvarnim premoženjem

Ciljne vrednosti
za leto 2020

Nosilec

MJU

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

učinkovito
upravljanje
stvarnega
premoženja
države

gospodarno
ravnanje s stvarnim
premoženjem

centralizacija ravnanja
z nepremičnim
premoženjem s
poudarkom na
optimizaciji poslovanja
v skladu z normativi za
zagotavljanje obsega
potrebnih poslovnih in
delovnih površin za
potrebe države

znižanje
stroškov najemnine

30 %

znižanje
obratovalnih
stroškov za
poslovne prostore

40 %

zmanjšanje obsega
nepremičnin na
raven potrebno za
izvajanje dejavnosti
države

20 %

vrednost m2
poslovne površine

povprečna
vrednost m2
poslovne
površine glede
na območje v RS

vrednost
investicijskih vlaganj

povečanje
vrednosti za
30 %
glede na leto
2015

število pravno
urejenih
nepremičnin v lasti
države

100 %

število nepremičnin,
vključenih v
evidence

100 %

ohranitev vrednosti
potrebnega
nepremičnega
premoženja v lasti
države
pravna urejenost
nepremičnega
premoženja
popolne evidence
nepremičnega
premoženja

zagotovitev
zadostnih virov (EU,
proračun, namenska
sredstva) za izvajanje
investicijskih in
vzdrževalnih del
pospešeno urejanje
nepremičnega premoženja
vzpostavitev enotnega
spletnega portala stvarnega
premoženja države
centralna evidenca
nepremičnin države
selitveni načrti,
sistemsko spremljanje
nepremičnega premoženja

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev /ocena
prihrankov
predvideni
prihranki v višini
najmanj
1 mio. EUR skupaj
do leta 2020
ter posredni
pozitivni učinki,
ki ne morejo biti
izraženi v znesku
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6.3 Izboljšanje zakonodajnega okolja
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6.3.1 Izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje
zakonodajnih bremen in vključevanje ključnih
deležnikov
Pri pripravi zakonodaje se predvsem želi doseči
strateški cilj »izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, presoja učinkov in vključevanje
ključnih deležnikov«. To področje bo z doslednim spoštovanjem sprejetih standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti prispevalo k pripravi kakovostnejših, širše družbeno sprejemljivih in v praksi ustrezno
izvajanih predpisov, da se tako izboljša zakonodajno in
poslovno okolje ter poveča konkurenčnost.
a) Obstoječe stanje
Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena zakonodajni okvir. Za tovrstni namen so
bili v letu 2009 sprejeti Resolucija o normativni dejavnosti40 (v nadaljevanju: resolucija), Poslovnik Vlade
RS41, Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 1042
40 Uradni list RS, št. 95/09.
41 Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06,
21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14.
42 Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10, dosegljivo na spletni
strani http://www.gsv.gov.si/fileadmin/gsv.gov.si/pageuploads/Navodilo10.doc
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ter Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov
in politik43. V letu 2013 se je spremenil tudi Poslovnik
Državnega zbora RS44, na podlagi katerega lahko Državni zbor zavrne predlog zakona, ki nima opisane presoje učinkov predpisov. Vsi predpisi, ki se sprejemajo
v Republiki Sloveniji, so sicer zbrani na enem mestu
v Registru predpisov RS. Za izboljšanje zakonodaje in
enotnega sistema priprave predpisov je bil v letu 2010
vpeljan sistem medresorskega usklajevanja predpisov
(IPP – informacijska podpora priprave predpisov). Posvetovanje pri pripravi predpisov z deležniki, in sicer z
objavo predlogov predpisov, poteka prek predpisane
enotne točke.

nepoznavanje oziroma nesprejemanje participacije in
neizvedbo celovitih analiz učinkov predpisov, ki je v svetu znana in uveljavljena pod imenom RIA (angl. Regulatory Impact Assessment, Regulatory Impact Analysis).
Neupoštevanje pravnih okvirov lahko kaže tudi na to, da
nimamo prave kulture dialoga oziroma nimamo enotnega sistema za spremljanje celotnega zakonodajnega postopka. Prav tako je ugotovljeno, da so se v zadnjih dvajsetih letih predpisi čezmerno spreminjali, hkrati pa se
je število predpisov nenadzorovano povečevalo (v letu
1991, ko je bilo število sprejetih predpisov 1360, v letu
2014 že skoraj 19.000 predpisov (od tega 800 zakonov).
To kaže na prenormiranost.45

Na podlagi letnih analiz, ki jih pripravlja Ministrstvo za javno upravo, obravnava pa Vlada RS, je znano,
da javnosti pri pripravi predpisov premalo sodeluje, saj
participatorna politična kultura v Sloveniji nima tradicije in je na (pre)nizki ravni. Prav tako ugotovitve spremljanja resolucije v letih 2012 in 2013 glede presoje na
vrsto področij kažejo, da so največkrat pregledane samo
administrativne posledice, kar kaže, da je to področje
aktualno že nekaj let in da je bilo ves ta čas podvrženo
sistematičnemu pregledu. Kršenje določil resolucije pri
sprejemanju predpisov in politik jasno kaže na zadržke,

Program ukrepov za odpravo zakonodajnih ovir
se v Sloveniji izvaja že od leta 2005, s sredstvi ESS sistematičneje od leta 2009, in prinaša pomembne rezultate pri poenostavitvah poslovnega okolja, vendar se je
treba za zagotovitev prijaznega in spodbudnega okolja
za podjetnike ter dvig njihove konkurenčnosti še bolj
pospešeno lotiti uresničevanja ključnih ukrepov. Na
podlagi sistematično zastavljenega Akcijskega programa
za odpravo administrativnih bremen smo v Sloveniji na
podlagi metodologije EMMS46 izmerili 3500 predpisov

43 Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik, dosegljiv
na spletni strani http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/
mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/PRIROCNIK_-_julij_2011.doc
44 Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13.

45 Tax-Fin-Lex – Zakonodajni Supervizor: http://www.tax-fin-lex.si/VeljavnaZakonodajaRs.aspx
46 Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, dosegljiva
na spletni strani http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/
mju/Boljsi_predpisi/EMMAS/EMMAS_SCM_z_dodatkom-2_1.doc
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in ugotovili za 1,5 mrd. EUR administrativnih bremen.
Vlada RS si je zadala cilj, da do konca leta 2015 zniža
ugotovljena administrativna bremena za 25 odstotkov,
kar pomeni 375 mio. EUR. Za odpravo administrativnih
ovir, izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, krepitev
zaupanja v pravno državo je bil oktobra 2013 na Vladi
RS sprejet tudi Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (v nadaljevanju: enotni dokument), ki se
na podlagi predlogov deležnikov in strokovne javnosti
sproti dopolnjuje. Odgovornost za uresničitev posameznih ukrepov je jasno določena glede na vsebino posameznega resorja, prav tako pa so jasno določeni roki
za njihovo izvedbo. Za uresničevanje zastavljenih ciljev
s sprejetimi akcijskimi programi v povezavi z enotnim
dokumentom sta vzpostavljena ustrezen mehanizem
za usklajevanje predpisov in potreben dialog na ravni
medresorske delovne skupine. Posamezni člani delovne
skupine o uresničevanju poročajo Ministrstvu za javno
upravo kot koordinatorju, ta pa trikrat letno predloži
poročilo v obravnavo Vladi RS. Uresničitev ukrepov je
objavljena na spletnih straneh Vlade RS in na spletnem
mestu Stop birokraciji.

2015–2020
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V Sloveniji tudi od leta 2010 pospešeno poteka
projekt Enotne kontaktne točke (v nadaljevanju: EKT)
za prenovo regulacije poklicev in dejavnosti, t. i. vstopnih pogojev, s katerim se uresničujejo in spremljajo
zahteve storitvene in poklicne direktive ter v okviru ka-

89

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

terega potekajo izdelava popisa, objava in predstavitev
pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti, storitev
in poklicev ter vzpostavitev sistema za pridobivanje
dovoljenj na daljavo (e-postopki) za domače in tuje
poslovne subjekte.

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

b) Ciljno stanje
Za kakovostne predpise veljajo tisti predpisi, ki so
dobro pripravljeni, širše družbeno sprejemljivi in se
v praksi ustrezno izvajajo. Izboljšanje zakonodajnega
okolja je tudi ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije (v nadaljevanju: EK) in Slovenije, kar je
predstavljeno v dokumentih, in sicer priporočilih EK47,
Poglobljenem pregledu EK za Slovenijo, vsakoletnih
analizah Svetovne banke Doing Business ter dokumentih OECD48.
V prihodnje je zato treba pospešiti dejavnosti za
krepitev podpore in ozaveščenosti zaposlenih o pomenu priprave boljše zakonodaje kot vrednote v javni
upravi ter za izboljšanje sodelovanja z ustreznimi deležniki. Pri pripravi boljše zakonodaje je treba nameni-

47 Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim
reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014. Priporočilo št. 7 pridobljeno
16. 7. 2014.
48 OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za
strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.
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ti večjo pozornost doslednemu izvajanju presoje posledic učinkov predpisov za zagotavljanje zakonitosti,
pravne varnosti, predvidljivosti, odzivnosti in usmerjenosti k uporabniku.
Za izboljšanje postopka sprejemanja predpisov,
olajšanje presoje in hkrati njeno približanje tako pripravljavcem predpisov kakor tudi zainteresirani javnosti je treba v celoti uvesti presojo učinkov pri pripravi
predpisov na vsa področja (okolje, sociala, finance, informacijske rešitve državne uprave in celotnega javnega sektorja). V ta namen je bila v letu 2014 ustanovljena medresorska delovna skupina, ki se bo v letu 2015
osredotočila na uvedbo presoje učinkov na gospodarstvo s tako imenovanim MSP test, v nadaljevanju pa
do leta 2020 pripravila in uvedla še druge presoje na
vseh področjih. Nadzorni organ za presojo učinkov na
gospodarstvo bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, na druga področja pa resorna ministrstva,
ki so zanje pristojna.
Cilj glede enotnega dokumenta je čim večja uresničitev ukrepov, kar bo bistveno vplivalo na razbremenitev ključnih subjektov in prispevalo k prijaznejšemu
poslovnemu okolju. Nadaljnji cilj zniževanja administrativnih bremen v obdobju 2015–2020 je dodatno
zniževanje bremen, in sicer za 5 odstotkov letno. Hkrati je treba večjo pozornost nameniti prenormiranju
oziroma povečevanju standardov EU (»gold-plating«)

in (ne)uporabi izjem oziroma manjši obremenitvi določenega dela prebivalstva – uvedba pristopa »uvedi
oziroma razloži«. Tako je treba v postopku priprave
presoje posledic učinkov na predpise obvezno uvesti
primerjavo med evropskimi in med že obstoječimi oziroma pripravljenimi zahtevami na državni ravni.
Ključni poudarek bo na predvidljivem in enostavnem poslovnem okolju. Cilj projekta VEM za poslovne subjekte je doseči transparentnost, povezanost ter
učinkovitost storitev v smeri učinkovitega državnega
podpornega okolja za tuje in domače poslovne subjekte. Sistemska rešitev bo realizirana tako za nacionalno
vstopno točko VEM, kakor tudi za nacionalno mrežo
fizičnih točk VEM ter virtualni VEM, ki bodo razviti kot
povezana celota.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo v
sodelovanju z drugimi resorji ter Kabinetom predsednika Vlade RS, Generalnim sekretariatom Vlade RS in
Službo Vlade RS za zakonodajo. Za krepitev sooblikovanja predpisov oziroma evidentiranje potreb deležnikov
pri pripravi predpisov je pomembno vključevanje drugih deležnikov, kot so samoupravne lokalne skupnosti,
združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje
občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije),
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delodajalska (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica, Trgovinska zbornica Slovenije ipd.) in delojemalska združenja ter širša zainteresirana in strokovna javnost, na mednarodni ravni pa EK,
OECD in Evropski inštitut za javno upravo.
Kljub predpostavki, da priprava boljše zakonodaje
še ni povsod prepoznana kot vrednota in javna uprava ni odprta za spremembe, se bodo s sodelovanjem
zainteresiranih deležnikov izvajale številne dejavnosti,
katerih namen je krepitev ozaveščenosti o pomenu
priprave boljše zakonodaje za doseganje uspešnosti
in učinkovitosti delovanja uprave s ciljem vzpostavitve
dobrega servisa za državljane in poslovne subjekte.
Dejavnika tveganja sta predvsem politična nestabilnost in nezadostna dejanska podpora Vlade RS in
posameznih resorjev sistematičnemu izpolnjevanju temeljnih zahtev resolucije v zvezi s pripravo predpisov.

ključnih strateških ciljev
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Ključni projekti bodo usmerjeni v preventivne mehanizme, ki omogočajo sprejemanje kakovostnejših
predpisov, dosledno spoštovanje sprejetih standardov
iz Resolucije o normativni dejavnosti ob uvedbi dodatnih kontrol (vključevanje javnosti, preglednost postopka, presoja učinkov predpisov ...), in v »kurativne«
oziroma popravljalne – v že sprejeti zakonodaji. Ure-
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sničevanje ciljev je predvideno z izvedbo novega projekta e-predpisi in nadgradnjo portala e-demokracija
(z vključitvijo elektronskih modulov presoje učinkov,
ki se že pripravlja v okviru projekta Modularno okolje za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED),
med drugim prednostne presoje učinkov predpisov na
gospodarstvo (MSP test), ter z izdelavo informacijske
podpore za nomotehnično pripravo predpisov, ugotavljanje njihove skladnosti, časovne veljavnosti ter sprotno oblikovanje čistopisov posameznih predpisov).
V okviru projekta e-Predpisi bomo razvili celostno
in sistemsko ureditev zakonodajne sledi, tako da bo
zakonodajni predlog v celotnem postopku sprejemanja (od njegove priprave do sprejetja) dostopen in sledljiv. Uporabniku bo na voljo vpogled, kdo pripravlja
zakon, kdo sodeluje v posvetovalnih in delovnih skupinah, kdo se vključuje v sprejemanje zakona skozi
lobistične stike ali stike z drugimi interesnimi skupinami, pri čemer je pomembna vsebina zakonodajnih
sprememb, ki so nastale zaradi vplivov deležnikov in
lobistov. Poročanje o lobističnih stikih bo avtomatizirano s pomočjo elektronskega obrazca in neposredno
povezano s Komisijo za preprečevanje korupcije.
Dejavnosti bodo usmerjene v nadaljevanje projektov za odpravo administrativnih in drugih zakonodajnih ovir, prenovo informacijskih rešitev za omogočanje prijaznega elektronskega poslovanja (nadgradnja,
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prenova in optimizacija vstopnih točk za gospodarstvo
in državljane) in dodatnega mehanizma zmanjševanja
zakonodajnih bremen s projektom »minus 10 odstotkov« (do leta 2020 se bo obseg zakonodaje zmanjšal,
in sicer tako da bo izvedena prenova predpisov s ciljem
ugotovitve potrebnosti urejanja ter zagotavljanja večje preglednosti, enostavnosti in sprotnosti (vsebinsko
združevanje predpisov, ukinitev zastarelih ipd.).
Prav tako je treba zajeziti objektivne razloge za
sprejemanje zakonov po nujnem postopku, določiti
nadzor nad zakoni, sprejetimi po nujnem postopku, ter
dosledno upoštevati zaveze o izvedbi presoje posledic
na posameznem področju. Posebna pozornost pri pripravi podzakonskih aktov bo namenjena upoštevanju
načela sorazmernosti, pri čemer določbe podzakonskih
aktov ne smejo pomeniti dodatnih obremenitev za uporabnike. Hkrati je treba po dvoletnem izvajanju sprejete zakonodaje pripraviti poročila s ciljem zagotavljanja
vidnih učinkov za posamezne subjekte (evalvacija), in
sicer na podlagi načrta evalvacije, ki ga bomo razvili v
okviru posebnega modula in bo zagotavljal strukturiran
način izvedbe evalvacije ter bo sestavni del gradiva za
sprejetje zakona. V skladu s Poslovnikom Vlade RS bo
vsak predlog predpisa za obravnavo na sejah vlade, ki
nima dosledno opredeljenih posledic učinkov predpisov
na posamezna področja in ni bil objavljen na predpisani
enotni točki, zavrnjen. Slovenija bo v skladu s priporočili EK nadaljevala dejavnosti za poenostavitev pogojev

za vstop na trg. Popisi vstopnih pogojev vseh regulacij
bodo izvedeni do konca 2015, nato pa bo potreben popis še preostalih pogojev z vključevanjem zunanjih par-
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tnerjev. Na podlagi popisov bodo pripravljeni sistemski
predlogi za modro deregulacijo.

Tabela 9: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
izboljšanja zakonodaje, zmanjšanja zakonodajnih bremen in
vključevanja ključnih deležnikov

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ocena
prihrankov

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

izboljšanje
zakonodajnega
okolja

uvedba celovite presoje
učinkov predpisov (RIA),
med drugim MSP testa za
vsak zakon

izvedba projekta
e-predpisi v okviru
MOPED

delež ministrstev, ki
imajo vzpostavljen
sistem merjenja in
uporabe metodologije
EMMS

87,5 %

MJU, SVZ

sredstva EU,
integralna
sredstva

delež sprejetih
predpisov z izvedeno
celovito presojo učinkov
(med drugim MSP test)

50 %

MJU, SVZ

sredstva EU,
integralna
sredstva

uvedba evalvacij o
preveritvi doseganja ciljev,
ki se s sprejetjem predpisa
želijo doseči, po dveh letih
od sprejetja zakona

razvoj in uvedba
modula evalvacije

delež evalviranih
predpisov

50 %

MJU

/

zniževanje zakonodajnih
bremen

izvedba ukrepov
iz enotnega
dokumenta

delež sprejetih in
izvedenih ukrepov

5 % letno

MJU

ocena
prihrankov:
10–45 mio. EUR
letno

prenova predpisov

zmanjšanje obsega
zakonodaje

10 % do 2020

MJU, SVZ

/

ključnih strateških ciljev

uprava
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O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

J avna
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Ukrepi

Kazalnik

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih finančnih
sredstev/ocena
prihrankov

širši nabor storitev,
povečanje kakovosti
in specializacija
posameznih točk glede
na potrebe poslovnih
subjektov

prenova točk VEM
za učinkovitejšo
podporo
poslovnemu okolju

delež prenovljenih točk

30 %

MJU

sredstva EU

povezava državnih
organov v enoten
sistem za izmenjevanje
podatkov, hkrati pa
poslovnim subjektom
omogočanje enotne
vstopne točke za
komuniciranje z
državnimi organi

vzpostavitev
enotne poslovne
točke (EPT)

standardizacija,
zmanjšanje števila
in obsega potrebnih
podatkov za poročanje

20 %

MJU

sredstva EU/ocena
prihrankov:
vsaj 10 mio. EUR
letno od vzpostavitve

posodobljene
informacije o pogojih
za izvajanje reguliranih
dejavnosti in poklicev
ter zmanjšanje števila
regulacij na povprečje
EU

izvedba popisov
vseh vstopnih
pogojev ter
njihova objava na
svetovnem spletu

delež popisanih pogojev
regulacij

75 %

MJU

sredstva EU

izvedba
primerjalnih analiz
regulacij v EU ter
izvedba modre
deregulacije
popisanih
reguliranih
dejavnosti in
poklicev

delež dereguliranih
dejavnosti in poklicev

20 %

MJU

sredstva EU

6.3.2 Posodobitev upravnega procesnega prava
a) Obstoječe stanje
Posodobitev upravnega procesnega prava na tem
mestu označuje predvsem posodobitev temeljih načel
in pravnih pravil splošnega upravnega postopka kot
temeljnega procesnega okvira za vzpostavljanje upravnopravnih razmerij med javno oblastjo in nosilci pravic,
pravnih koristi in obveznosti na področju upravnega
prava. Ta proces bo zaradi posebne vloge načel in pravil
splošnega upravnega postopka neposredno ali posredno vplival na celotni korpus upravnega procesnega
prava in širše, saj se splošna pravila (smiselno oziroma
primerno) uporabljajo tudi na drugih pravnih področjih,
ki v procesnem smislu niso urejena tako kot slednja.
Zgodovinskorazvojno in primerjalnopravno v Republiki Sloveniji velja ureditev, ki temelji na večdesetletnem razumevanju ožje definicije upravnega postopka,
saj se ta vodi le pri primarno oblastnem (avtoritativnem) odločanju. Ob tem procesni položaj udeležencev v
postopku zaradi ustavno zajamčenega enakega varstva
(procesnih) pravic določa za vsa področja enako lex generalis, tj. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
vendar je dopuščena področna zakonska ureditev, če
so za različno urejanje posameznih procesnih institucij
izkazani realni razlogi. Veljavni ZUP sledi tradicionalnemu urejanju upravnega postopka, ki je na tem prostoru
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poznan in uveljavljen od leta 1930. Tradicija se kaže v
dokaj podrobnem urejanju procesnih pravil splošnega
upravnega postopka, saj ima veljavni zakon več kot 325
členov. Po načinu in obsegu urejanja je primerljiv s civilnopravdnim postopkovnikom, čeprav so sodne zadeve
po naravi stvari kompleksnejše.
Ob uporabi pravil ZUP se v enem letu izda več kot
deset milijonov upravnih aktov. Poleg tega je treba
upoštevati, da se pravila ZUP ne uporabljajo samo za
odločanje v upravnih zadevah, ampak smiselno tudi v
drugih javnopravnih zadevah, ki niso urejene s posebnimi postopkovnimi pravili ali ne urejajo vseh procesnih
situacij, predvsem na področju izvajanja javnih služb,
v prekrškovnih zadevah, pri urejanju delovnopravnih
razmerij javnih uslužbencev in javnem naročanju, zato
je treba pri posegih v pravila splošnega upravnega postopka imeti v mislih tudi druga javnopravna področja.

ključnih strateških ciljev
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Statistično spremljanje reševanja upravnih zadev je poseben izziv. Neposredni pravni temelj za
spremljanje upravne statistike sta ZUP in Pravilnik
o vodenju evidence v upravnem postopku. Posamezni organi so že zdaj zavezani, da tekoče spremljajo
statistične podatke. Poleg priprave letnega poročila
morajo ves čas razpolagati s statističnimi podatki,
na podlagi katerih je mogoče oceniti dejansko stanje reševanja upravnih zadev. Uveljavljeni način ne
zagotavlja celovite, zanesljive in točne slike o stanju

95

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

na različnih upravnih področjih in v različnih organih.
Razen redkih istovrstnih organov (npr. upravnih enot)
se za spremljanje reševanja upravnih zadev praviloma uporabljajo različne informacijske in celo druge
bolj ali manj pragmatične rešitve. To vpliva na zanesljivost, razpoložljivost, popolnost in kakovost podatkov ter posledično na njihovo osnovno uporabnost za
spremljanje delovanja upravnega sistema na organizacijski in normativni ravni ter njegovega prilagajanja
spremenjenim razmeram.
b) Ciljno stanje
Prihodnja ureditev splošnega upravnega postopka
mora upoštevati globalne trende, ki se kažejo v spreminjajoči se vlogi države oziroma javne oblasti, ko se tradicionalne oblastne naloge spreminjajo ali dopolnjujejo
s servisnimi. Nosilci oblasti niso nujno edini urejevalec
družbenih razmerij, ampak morajo s prepoznavanjem
javnega interesa postati servis uporabnikom svojih
storitev in s tem vedno bolj partner pri urejanju zadev,
ki so v obojestranskem interesu. To ne sme biti zgolj
domena splošnega in abstraktnega urejanja, ampak v
največji mogoči meri, ki še zagotavlja varstvo javnega
interesa, tudi konkretnega in posamičnega.
V izhodišču omenjeno obstoječe podrobno (kazuistično) obravnavanje upravnih procesnih institutov v
ZUP ni nujno, edino in najboljše za učinkovito procesno
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varstvo javnega in zasebnega interesa. Pri neoblastnih
udeležencih postopka je obsežno in kompleksno urejanje lahko vzrok za nepoznavanje temeljih procesnih
pravic in ustreznega varovanja njihovega položaja. Podrobno urejen postopek tudi na oblastni strani vpliva
na (ne)učinkovitost, če se izključno zaradi forme izvajajo
procesne aktivnosti, ki sicer niso potrebne zaradi zagotavljanja temeljnega namena upravnega postopka. Odgovor je v splošnejši (posledično krajši) in preglednejši
normativni ureditvi, ki ni v škodo udeleženega javnega
in zasebnega interesa ter zagotavlja učinkovit in pošten
postopek. Tega ni mogoče doseči z novelacijami obstoječega, ampak z novim ZUP. Seveda omenjeni razlogi niso
edini cilj in namen novega ZUP. Vsaj enako pomembno
je vzpostaviti formalni okvir, ki bi ob klasičnem upravnem odločanju vsaj na nekaterih področjih omogočal
prožnejše, hitrejše in racionalnejše vzpostavljanje
upravnopravnega razmerja (možnost participativnega
oblikovanja upravnih razmerij in uvedbe upravnih pogodb). Uveljavi se pristop (vrednostna usmeritev), da je
izdaja upravnega dovoljenja tudi v javnem interesu in da
si mora upravna oblast v okviru servisne vloge s svetovanjem in pomočjo prizadevati za ugodno rešitev zahtev.

nja v razumnem času ter tako preiti iz stanja zgolj spremljanja uspešnosti poslovanja in zapoznelega odzivanja
v strateško in proaktivno upravljanje uprave. Tekoče
spremljanje podatkov o upravnih zadevah je ob ustavno in zakonsko zagotovljeni samostojnosti organov ter
omejitvah v zvezi z nadzori mogoče zagotavljati z uporabo enotnih pravil in enotno aplikativno rešitvijo, ki
jo uporabljajo vsi organi in nosilci javnih pooblastil. To
bo pomembno izboljšalo zanesljivost, razpoložljivost,
popolnost in kakovost podatkov ter zmanjšalo porabo
časa, saj bodo podatki sproti dosegljivi iz skladišča podatkov, ki bo edini in uradni vir za statistična poročanja,
spremljanje poslovanja in upravljanje. Dostop do podatkov bo enostaven in dnevno na voljo, uradno poročanje pa samodejno in prek dinamičnih poročil. Z redno
objavo podatkov na spletu bo omogočeno pregledno
spremljanje in nadzorovanje dela s strani (zainteresirane) javnosti, konkurenčnost in primerljivost istovrstnega dela med organi, uporabniki pa bi se lahko na podlagi
objavljenega časa za reševanje konkretne zadeve (morebiti zaostankov) odločali, kje bodo uveljavljali pravico
do upravnega dovoljenja, če jih pri tem ne omejujejo
pravila krajevne pristojnosti.

Hkrati z zgoraj obravnavano posodobitvijo splošnega upravnega postopka se mora posodobiti spremljanje
reševanja upravnih zadev. Zbrani podatki morajo omogočati predstojnikom organov, nadzornim institucijam
in vladi redno spremljanje stanja z možnostjo ukrepa-

c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja bo Ministrstvo za javno upravo. V strokovno razpravo je treba vključiti čim širši

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

krog zainteresiranih, ki imajo izkušnje s področja
upravnega odločanja, sojenja v upravnih zadevah,
in predstavnike članic univerz, ki na akademski ravni spremljajo smeri razvoja upravnega postopka v
svetu. Uresničevanje cilja zaradi njegovega pomena
terja širšo podporo znotraj in zunaj uprave. Treba je
odmisliti procesno ureditev kot potencialno »administrativno oviro« ali »nepotreben strošek«, ker gre
za zagotavljanje ustavnih jamstev, omejevanje procesnih pravic ne sme biti vodilo za posege v pravice
ali pravne koristi. Posebno tveganje pomeni nevarnost neželene »prilagoditve« področne zakonodaje
novemu splošnemu okviru, ki bi z ohranjanjem in
dopolnjevanjem področnih »posebnosti«, ki to dejansko niso, ustvarjala vzporeden, podrobno urejen sistem upravnega odločanja. S tem se ne samo
vzpostavlja vprašanje »enakosti pred zakonom«,
temveč tudi izniči cilj, ki se želi doseči s posodobitvijo splošnega upravnega postopka.

2015–2020

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

J avna

Pri spremembah statističnega spremljanja je
treba med dejavniki tveganja poudariti možnost, da
morebitne normativne in aplikativne rešitve, kot je
statistični »nadzor«, ne izgubijo svojega smisla, da se
statistika odrazi kot osnovni in edini kazalnik uspešnosti dela posameznika in organa. Dejavnika tveganja
sta tudi širok nabor vhodnih podatkov za vzpostavitev podatkovnega skladišča in razdrobljenost organov
odločanja.
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6.4 Odprto in transparentno delovanje z ničelno
toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju

d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Tabela 10: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

posodobitve upravnega procesnega prava

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

vzpostavitev
sodobnega in
učinkovitejšega
sistema upravnega
procesnega varstva, ki
dopušča dogovorno
oblikovanje nekaterih
upravnih razmerij in
bolj sledi servisni vlogi
države, kar prispeva
k večjemu ugledu
med državljani in
konkurenčnosti države

povečanje zadovoljstva
strank zaradi bolj odprte
uprave in prožnejših
postopkov: prenovljena
pravila splošnega
upravnega postopka, ki
vzpostavijo splošnejši,
preglednejši, enostavnejši
in učinkovitejši normativni
okvir, ki je krajši in
preglednejši kot obstoječi
ter omogoča lažje
uveljavljanje in varstvo
procesnega položaja oseb,
učinkovitejše vodenje
upravnega postopka in
dogovorno vzpostavljanje
upravnih razmerij

sprejetje novega
zakona o splošnem
upravnem postopku

redno spremljanje
načinov in rokov
reševanja upravnih
zadev, ki omogoči
prilagajanje
organizacije dela
v organu, in če je
potrebno v nadzornih
institucijah

enostavnost in dnevna
dosegljivost dejanskih
podatkov o času in načinu
reševanja upravnih zadev
prek spletnega dostopa

vzpostavitev
informacijskega
orodja, med drugim
skladišča podatkov,
ki bo edini in uradni
vir za statistično
poročanje,
spremljanje
poslovanja in
upravljanje

samodejno uradno
poročanje prek dinamičnih
poročil

Kazalnik

Ciljne
vrednosti
za leto
2020

sprejetje novega
zakona o splošnem
upravnem postopku,
ki je krajši in
preglednejši
ter omogoča
participativno
oblikovanje
upravnih razmerij in
učinkovitejše vodenje
upravnih postopkov

delež organov
državne uprave
z vzpostavljenim
sistemom
spremljanja
reševanja upravnih
zadev

Nosilec

MJU

100 %

MJU

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/
ocena
prihrankov
/

sredstva EU

Cilj odgovornega, odprtega in transparentnega
delovanja javne uprave in javnega sektorja, zagotavljanje ničelne tolerance do korupcije ter krepitev integritete zaposlenih, se nanaša na celotni širši javni sektor.
V zadnjem času se v državah članicah EU, v OECD,
pa tudi v širšem svetovnem merilu (npr. Partnerstvo za
odprto vlado) poudarja pomen transparentnega in odprtega delovanja organov javne uprave predvsem zato,
ker odprto in transparentno delovanje javne uprave
zagotavlja, da lahko javnost spremlja delo javnih organov, da lahko vpliva na njihovo delo s sodelovanjem pri
odločanju, da lahko nosilce odločitev pokliče na odgovornost, pa tudi zato, ker je transparentnost eno najpomembnejših sredstev za preprečevanje korupcije. V
priporočilih Sveta EU iz leta 2014 v zvezi z nacionalnim
reformnim programom49 je zato poudarjeno, da mora
Slovenija začeti izvajati učinkovite ukrepe za boj proti
korupciji ter spodbujati transparentnost in odgovornost. Zato je eden izmed ključnih poudarkov Vlade
Republike Slovenije odločen boj proti korupciji. Rešitev ni samo večja učinkovitost organov odkrivanja in
pregona koruptivnih dejanj ali pravosodja, potrebni so
tudi bistveno drugačen pristop k obvladovanju korup49 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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cije, več transparentnosti pri tem, več integritete nosilcev politične oblasti in zaposlenih v širšem javnem
sektorju, preglednejše financiranje političnih strank in
drugačen odnos do ravnanja z državnim premoženjem.
Glede na Indeks zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International je bila Slovenija v letu
2014 uvrščena na 39. mesto med 175 državami, kar je
štiri mesta višje kot leto prej in kaže na to, da si je država na tem področju postavila prave smernice in cilje.

6.4.1 Odgovorno, odprto in transparentno
delovanje javne uprave
a) Obstoječe stanje
Ključno sredstvo v boju za odprto, transparentno in zato odgovornejše delovanje javne uprave je
pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je
zapisana v 39. členu Ustave Republike Slovenije in je
bila vključena v določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)50. Namen ZDIJZ, ki je bil
sprejet leta 2003, je poleg omogočanja uresničevanja
pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, zagotoviti splošno javnost in odprtost delovanja organov. Odprtost in transparentnost
delovanja se kažeta na različne načine, predvsem z
omogočanjem spletnega dostopa do javnih podatkov

2015–2020

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna

50 Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
23/14 in 50/14).
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iz evidenc, proaktivno spletno objavo informacij, ki
jih objavljajo organi, seznanjanjem javnosti s predlogi
predpisov in širšim omogočanjem sodelovanja javnosti
pri sprejemanju predpisov, transparentnostjo porabe
javnih sredstev, omogočanjem ponovne uporabe podatkov javnega sektorja ter ne nazadnje omogočanjem
dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualnih zahtev.
Po enajstih letih od uveljavitve ZDIJZ je mogoče reči, da je bil namen zakona v precejšnji meri dosežen oziroma se vsakodnevno uresničuje. Pri tem so
izrednega pomena vloga in obsežna praksa Informacijskega pooblaščenca kot pritožbenega organa na tem
področju ter sodna praksa Upravnega sodišča. Z vidika zagotavljanja večje transparentnosti porabe javnih
sredstev je bila zelo pomembna novela ZDIJZ iz 200551,
ki je določila, da so informacije o porabi javnih sredstev
vedno javno dostopne. Končno je novela ZDIJZ-C iz
2014 kot nove zavezance za dostop določila tudi gospodarske družbe v državni in občinski lasti. Tudi v mednarodnem pogledu je ZDIJZ ocenjen kot zelo dober zakon.
Slovenija se na podlagi raziskav nevladnih organizacij
po kakovosti zakonodaje uvršča na zavidljivo drugo oziroma tretje mesto.52 Na omenjenih področjih obstaja
51

ZDIJZ-A (Uradni list RS, št. 61/05).

52 Mednarodni nevladni organizaciji Access Info Europe iz Španije in Centre for Law and Democracy iz Kanade sta v 89 državah izvedli raziskavo o
kakovosti zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega značaja.
Več o projektu: http://www.rti-rating.org
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kar nekaj primerov dobre prakse. Odličen primer zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev je
spletna aplikacija Supervizor Komisije za preprečevanje
korupcije, ki omogoča spremljanje transakcij in s tem
denarnih tokov organov javnega sektorja.

datki o porabi evropskih kohezijskih sredstev, podatki
o porabi evropskih kmetijskih subvencij, podatki o izplačanih plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev, elektronske kopije pogodb, ki jih sklepajo subjekti
javnega sektorja, ter drugi pomembni podatkovni viri.

b) Ciljno stanje

V Evropski uniji je v zadnjem času velik poudarek
na spletni objavi celotnih zbirk t. i. odprtih podatkov
javnega sektorja, torej podatkov v odprtih, strojno
berljivih formatih, tako da je državljanom, nevladnim
organizacijam, medijem idr. omogočena nadaljnja ponovna uporaba (analize, obdelave). Dobre prakse ponovne uporabe podatkov javnega sektorja kažejo, da
je mogoče na podlagi surovih javnih podatkov ustvariti
aplikacije s precejšnjo dodano vrednostjo.54 Zato je
treba zagotoviti, da bodo organi odprli svoje podatke
za ponovno uporabo, predvsem prek slovenskega portala odprtih podatkov. V skladu s prenosom sprememb
Direktive EU o ponovni uporabi informacij javnega
sektorja iz 2013 (Direktiva 2013/37/EU) so predvidene
dodatne dejavnosti tudi na tem področju.

Ciljno stanje je vzpostaviti sistem, v katerem organi delujejo transparentno in odprto, kjer se predpisi sprejemajo po transparentnem postopku, kjer
se pogodbe sklepajo transparentno in kjer je javnost
seznanjena s porabo javnih sredstev. Vse navedeno
je bistveno za dosego zaupanja javnosti. Neposredni
izzivi na tem področju so povezani predvsem z izvedbo določb novele ZDIJZ-C, predvsem glede vodenja
registra zavezancev za informacije javnega značaja
(RZIJZ) pri AJPES. RZIJZ na enem mestu zagotavlja pregled nad vsemi zavezanci po ZDIJZ, tudi gospodarskimi
družbami v večinski lasti države in lokalnih skupnosti.
Register je nepogrešljiv pripomoček Informacijskega
pooblaščenca in drugih nadzornih organov. Iz njega sta
razvidna tudi seznam gospodarskih družb pod prevladujočim vplivom države in vodstvena sestava navedenih družb.53 Izziv pomeni tudi nadgradnja aplikacije
Supervizor, tako da bodo vanjo predvidoma vključeni
tudi podatki o e-računih, prekrškovnih vpisnikih, po53 To je pomemben prispevek k izpolnitvi priporočila št. 8 Sveta EU iz leta
2013 v zvezi z nacionalnim reformnim programom.

Pri zbirkah podatkov javnega sektorja bo v prihodnje posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju
transparentnosti nad tem, katere podatkovne zbirke
54 Npr. ponovna uporaba podatkov o finančnih transakcijah organov v aplikaciji Supervizor ali ponovna uporaba podatkov o udeležbi poslancev
na sejah DZ (www.virostatiq.com ) ali ponovna uporaba podatkov o jamah, ki je omogočila izdelavo e-katastra jam (www.katasterjam.si ).

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

organi javne uprave vodijo, ter zagotavljanju večje povezljivosti med bazami ter ob ustrezni pravni podlagi
zagotavljanju enostavnejšega dostopa državljanov in
drugih organov javne uprave do podatkov.
Na področju transparentnosti in odprtosti čaka
državo v prihodnje še veliko izzivov tudi v zvezi z omogočanjem sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov. Poleg zgodnje vključenosti vseh deležnikov je tu
bistvena obvezna objava predlogov predpisov na portalu E-demokracija v zgodnji fazi in tudi v nadaljnjih
fazah. Pri tem je treba spodbuditi dejavno udeležbo
državljanov oziroma deležnikov pri zadevah in vprašanjih, ki jih zadevajo. Več je treba storiti tudi za transparentnost javne uprave v upravnih postopkih (npr. možnost vpogleda državljana v to, v kateri fazi je njegova
vloga v upravnem postopku). Izzivov na področju transparentnosti je veliko, verjetno najpomembnejši izziv
pa bo sprememba organizacijske kulture, torej doseči,
da bodo prizadevanja in konkretni ukrepi za odprtost
in transparentnost dejansko vključeni v delovanje posameznih organov.

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

J avna

Dolgoročni cilj, povezan z delovanjem javne uprave, je tudi izboljšanje njenega ugleda. Naša strateška
prizadevanja bodo usmerjena v izboljšanje ugleda javne uprave tako na ravni posameznika, najširše javnosti
in tudi v medijih. Poleg odprtega in transparentnega
delovanja bomo s tem namenom načrtno in pospeše-
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no komunicirali z vsemi javnostmi in spodbujali stalno dvosmerno komuniciranje. Pozitivna podoba javne
uprave bo tudi rezultat naših proaktivnih odzivov tako
na konstruktivne pobude kakor tudi na vsebinske in argumentirane kritike, kar bo postopoma pripomoglo k
boljšemu ugledu javne uprave kot celote.
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c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo kot
pristojno ministrstvo za področje dostopa do informacij javnega značaja, ki poleg priprave zakonodaje
opravlja strateško-usmerjevalno in svetovalno vlogo.
Pomembni sta vlogi Informacijskega pooblaščenca kot
pritožbenega organa na področju dostopa do informacij javnega značaja ter Inšpektorata za javni sektor kot
nadzornega organa. Pomembno vlogo imajo AJPES,
Uprava RS za javna plačila, nevladne organizacije in
mediji kot pomembni deležniki pri pripravi in izvedbi
ukrepov na tem področju.

J avna

d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
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Tabela 11: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
odgovornega, odprtega in transparentnega delovanja javne

Za povečanje odprtosti in transparentnosti delovanja organov širšega javnega sektorja predvidevamo
te prednostne ukrepe za dosego ciljev:
1. cilj: omogočanje sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov z dosledno in transparentno objavo predlogov predpisov na spletu:
• zagotoviti dosledno objavo vseh predlogov zakonov
in drugih predpisov na spletu v skladu z Resolucijo
o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09);
2. cilj: večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju:
• nadgradnja aplikacije Supervizor z vključitvijo dodatnih podatkovnih zbirk in izdelavo analitičnega
orodja;
3. cilj: odpiranje podatkov javnega sektorja:
• objava zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstev v
strojno berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov.

uprave

Ciljne vrednosti
za leto 2020

Ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/
ocena
prihrankov

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

omogočanje
sodelovanja
javnosti pri
sprejemanju
predpisov z
dosledno in
transparentno
objavo predlogov
predpisov na
spletu

objava predlogov
predpisov, katerih
predlagatelj je vlada,
na enem spletnem
mestu, s čimer
je omogočeno,
da se javnost z
njimi seznani
in da pripombe
pristojnemu
ministrstvu

objava vseh predlogov
zakonov in drugih
predpisov na spletu v
skladu z Resolucijo o
normativni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 95/09)

delež sprejetih
predpisov, ki
so bili v fazi
javne razprave
objavljeni na
spletu (portal
E-demokracija)

vrednost
100 %

GSV,
MJU
in vsa
ministrstva

večja
transparentnost
poslovanja in
porabe finančnih
sredstev v širšem
javnem sektorju

pregledna objava
porabe finančnih
sredstev

nadgradnja aplikacije
Supervizor z vključitvijo
dodatnih podatkovnih
zbirk in izdelavo
analitičnega orodja

nadgrajena in
delujoča aplikacija
Supervizor

nadgrajena in
delujoča aplikacija
Supervizor, ki
omogoča pregled
transakcij ožjega
in širšega javnega
sektorja

KPK,
MJU,
UJP,
AJPES

sredstva EU
(NFP 2014–
2020)

odpiranje podatkov
javnega sektorja

vsako ministrstvo
s področja svoje
pristojnosti zagotovi
spletno objavo zbirk
podatkov v odprtih
formatih

spletna objava zbirk
podatkov v strojno
berljivih in odprtih
formatih na portalu
odprtih podatkov

število zbirk
odprtih podatkov,
objavljenih na
portalu odprtih
podatkov

Povečanje števila
objavljenih
podatkovnih zbirk
v 2014 na portalu
odprtih podatkov
za 300 %

MJU
in vsa
ministrstva

sredstva EU
(NFP 2014–
2020)

Nosilec

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna
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6.4.2 Enotna kontaktna točka za uporabnike
storitev javne uprave

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

a) Obstoječe stanje
V Republiki Sloveniji je že vzpostavljen obsežen
nabor spletnih mest javne uprave, na katerih je za
prebivalce Slovenije, poslovne subjekte, uporabnike iz
tujine, pa tudi za same organe javne uprave in v določeni meri širši javni sektor na voljo veliko uporabnih
informacij in storitev.
Spletna mesta ministrstev, vladnih služb, upravnih
enot in večine organov v sestavi so na skupni tehnični platformi in so vizualno poenotena. Organi državne
uprave na spletu primarno komunicirajo prek svojega
predstavitvenega spletnega mesta, informacije pa objavljajo tudi na državnih portalih ter različnih lastnih in
medresorskih projektnih spletnih mestih. Tako je večina informacij javne uprave objavljena na več mestih.
Tovrstna razdrobljenost informacij in njihovo podvajanje na različnih spletnih mestih vodi v primere napačnih in nekonsistentnih objav, ki nižajo verodostojnost spletnih mest javne uprave.
Trenutno je vsebinska struktura prepuščena presoji posameznega organa državne uprave ter je zato neenotna in z vidika uporabnika nepredvidljiva. Uporabnik
se na vsakem predstavitvenem spletnem mestu sreča z
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edinstveno postavitvijo in kakovostjo vsebin. Leta 2013
je bila sprejeta Enotna uredniška politika in Enotna
uredniška struktura, ki ureja delovanje državnih spletnih portalov, kar je prvi korak k poenotenju prikaza vsebin javne uprave. Podobno celovito bo treba pristopiti
tudi k urejanju težav ostalih spletnih mest javne uprave.
b) Ciljno stanje
Ciljno stanje je enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo državljanom, tujcem,
poslovnim subjektom, nevladnim organizacijam, poleg
tega pa tudi samim javnim uslužbencem omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in
verodostojnih informacij o postopkih v zvezi z državo.
V ta namen bomo vzpostavili enotno državno
spletno točko, prek katere bodo lahko državljani, tujci, poslovni subjekti, nevladne organizacije in javna
uprava hitro in enostavno dostopali do informacij,in
postopkov, vezanih na državo. Pri vzpostavitvi enotne
spletne točke bomo upoštevali tudi poglobljeno analizo obstoječih rešitev drugih držav (npr. gov.uk ali gov.
hr). Za tuje državljane bomo vzpostavili enotno državno spletno točko v tujem jeziku in upoštevali zakonske
določbe uporabe jezika narodnostnih skupnosti.
Državni splet mora izhajati iz potreb in želja uporabnikov oz. njihovih življenjskih situacij. Tudi vsebin-

ska struktura spletnega mesta mora izhajati iz življenjskih dogodkov uporabnika oziroma iz področij, ki so
enaka uporabnikovim potrebam. Smisel življenjskih
dogodkov oziroma področij ni le, da uporabnik hitreje
najde iskano vsebino na spletnem mestu, temveč je bistveno, da se v kombinaciji z nenehnim preizkušanjem
uporabniške izkušnje vsebina znotraj življenjskega
dogodka kakovostno razvija neodvisno od organa oz.
resorja, ki je dejansko pristojen za določeno področje.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo v
tesnem sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje (UKOM). Ključni deležniki so vsi drugi resorji, vladne službe in organi v sestavi.
Dejavnik tveganja je nezadostna dejanska podpora ključnih deležnikov enotni uredniški politiki, sprejeti
s sklepom Vlade RS junija 2013, ki presega ozka delovna področja posameznih resorjev.
d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Vzpostavili bomo enotno državno spletno točko
za državljane, tujce, nevladne organizacije, poslovne
subjekte in javno upravo. V ta namen bomo v prvi fazi
prenesli vsebine s predstavitvenih spletnih mest na
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spletne državne portale, čemur bo sledila postopna
ukinitev predstavitvenih spletnih mest državne uprave
ter združitev državnih portalov v en portal. V Enotno
uredniško politiko in Enotno uredniško strukturo bomo
vključili spletna mesta državne uprave.
Vzpostavili bomo Enotni kontaktni center, ki bo
enotno organiziran in brezhibno delujoč sistem pomoči
uporabnikom storitev državne uprave, s pomočjo katerega bo država učinkovito reševala njihove težave, povezane z njenimi storitvami, jim zagotavljala kakovostne
informacije ter sprejemala njihove pobude in predloge
za izboljšanje poslovanja državne uprave ter se nanje
tudi hitro odzivala. Tovrstna podpora (vsebinska in tudi
tehnična) se bo zagotavljala vsem glavnim ciljnim skupinam, ki prihajajo v stik z državo: državljanom, tujcem,
podjetjem, nevladnim organizacijam, poleg tega pa tudi
samim javnim uslužbencem. Potekala bo po različnih
komunikacijskih poteh (e-pošta, telefon, neposreden
fizični stik, spletni portal z informacijami, strukturirani
predvsem po življenjskih dogodkih) in tako omogočala
dostopnost vsem mogočim uporabnikom.

ključnih strateških ciljev
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Sistem bo vključeval orodje, ki na podlagi zajema
oziroma spremljanja vseh dejavnosti omogoča pripravo napredne statistike, na podlagi katere se bodo
redno opravljale analize, ki bodo med drugim namenjene oblikovanju lastnih predlogov in pobud za izboljšanje javnih storitev.
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Podlaga za organizacijo Enotnega kontaktnega
centra (v nadaljevanju: EKC) bo enotna uredniška politika; EKC bo zagotavljal podporo uporabnikom spletnih
mest državne uprave, ki bodo vključena v Enotno uredniško politiko in Enotno uredniško strukturo. V podporo EKC se bodo vključili področni uredniki, ki so imenovani v okviru enotne uredniške politike, katere del
bo tudi EKC. Uporabniki bodo do EKC dostopali prek
ene telefonske številke in po drugih komunikacijskih
poteh. Kakovostno zbirko znanja bo mogoče oblikovati le z vključitvijo različnih spletnih portalov in napredne statistike, ki jo bo morala zagotavljati aplikacija

J avna

EKC. Osnovno ekipo EKC bo sestavljala skupina svetovalcev. Gre za temeljne naloge javne uprave, zato bo
opravljen preudaren izbor kadrov, predvsem v smislu
funkcionalnega znanja in komunikacijskih veščin. Pri izobraževanju s področja vsebin bodo imeli med drugim
ključno vlogo področni in vsebinski uredniki. Uredniki
bodo v sodelovanju z EKC spremljali odzive uporabnikov, da bodo tako povečevali kakovost svojih spletnih
portalov, pripravljali pa bodo tudi predloge za odpravo
vzrokov težav različnih tipov uporabnikov, ki izhajajo
iz normativne ureditve in organizacije dela (cilj: manj
vprašanj, objava FAQ).
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Tabela 12: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
enotne kontaktne točke za uporabnike storitev javne uprave

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Nosilec

Cilj

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

enotno organiziran
in brezhibno
delujoč državni
spletni servis, ki
bo uporabnikom
omogočal
enostaven in
hiter dostop
do celostnih,
posodobljenih
in verodostojnih
informacij o
postopkih v zvezi z
državo

vzpostavljena enotna
državna spletna točka
za državljane, tujce,
nevladne organizacije,
poslovne subjekte in
javno upravo

poglobljena analiza
uporabnikovih potreb in
periodično preizkušanje
uporabniške izkušnje
državnega spleta –
vključitev uporabnika v
razvoj državnega spleta

stalen trend
upada zahtevkov
na EKC

– 30 %

MJU

uvedba enotne
uredniške politike
državnih spletnih mest

zmanjšanje števila
spletnih mest
zaradi združevanja

30 %

UKOM

vzpostavitev enotne
državne spletne točke
za državljane, poslovne
subjekte, nevladne
organizacije, tujce
in javno upravo kot
rezultat prenosa vsebin
iz predstavitvenih
spletnih mest na spletne
državne portale v 1.
fazi, postopne ukinitve
predstavitvenih spletnih
mest državne uprave
v 2. fazi in združitve
državnih portalov v en
portal v 3. fazi.

delež izvedenih
e-postopkov na
državnem spletu

+ 20 %

uvedena Enotna
uredniška politika
in Enotna uredniška
struktura spletnih mest
državne uprave
povečan obisk
državnega spleta

zadovoljni uporabniki
državnega spleta
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uprava

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/ocena
prihrankov
sredstva EU/TC
11/sc 4

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev
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vzpostavitev Enotnega
kontaktnega centra
(EKC) in vključitev EKC
v enotno uredniško
politiko
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6.4.3 Ničelna toleranca do kršitve integritete v
javnem sektorju

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

a) Dosedanji koraki na področju boja proti korupciji
Evropska komisija v Protikorupcijskem poročilu
EU 2014 ugotavlja, da je Slovenija med državami srednje in vzhodne Evrope, ki so najdejavnejše v boju
proti korupciji, saj ima dobro razvit pravni in institucionalni protikorupcijski okvir. Republika Slovenija je
sprejela posebne pravne akte za področje protikorupcije leta 2004. Najprej je bil sprejet zakon55, nato nacionalna protikorupcijska strategija56 in poslovnik o delu
Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju:
KPK). Veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK)57, ki je bil uveljavljen v
2010 in noveliran v 2011, je uvedel vrsto sprememb in
dopolnitev. ZIntPK je med drugim določil sodelovanje
KPK z nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja korupcije, razširil krog zavezancev za poročanje o
premoženjskem stanju, na novo uredil zaščito prijaviteljev korupcije, določil pogoje lobiranja in nadzor nad
njim, določil obveznost vključevanja protikorupcijske
klavzule v pogodbe nosilcev javnih pooblastil in ure-

J avna

dil institut ničnosti pogodbe, sklenjene s koruptivnimi
nameni. Poleg tega ZIntPK ureja začasno prepoved
poslovanja oseb, ki jim je prenehala javna funkcija, z
državnim organom, v katerem so to funkcijo opravljali, prav tako pa zakon KPK podeljuje tudi pristojnosti
prekrškovnega organa.58
Na širšem področju preprečevanja korupcije
je bilo konec leta 2013 in v začetku 2014 narejenih
kar nekaj pomembnih korakov v smeri izboljšanja
zakonodaje. Tako je zelo pomembno sprejetje zakonodaje, ki zagotavlja transparentnost financiranja
političnih strank in volilnih kampanj.59 S tem so bila
v veliki meri uresničena priporočila mednarodne
organizacije GRECO iz leta 2007. Decembra 2013 je
vodstvo KPK javno objavilo predloge za soočenje z
aktualnimi korupcijskimi problemi Slovenije. S pripoznavo KPK kot pomembnega deležnika pri pripravi
načrta ukrepov na tem področju je Vlada RS večino
predlogov povzela v Program ukrepov Vlade RS za
preprečevanje korupcije (sprejet 5. marca 2014).60 V
programu je opredelila tako ukrepe kot tudi nosilce
in roke za njihovo izvedbo. Nekateri od ukrepov so že

bili sprejeti.61 Pri tem je pomembna novela ZDIJZ-C62,
ki je kot zavezance za dostop do informacij javnega
značaja določila gospodarske družbe pod prevladujočim vplivom države in občin, predvidela javni register
zavezancev za informacije javnega značaja ter zagotovila pravno podlago za proaktivno spletno objavo
pogodb iz postopkov javnih naročil. Poleg tega so v
tem času organi pregona okrepili delovanje glede gospodarskega kriminala in korupcije, izboljšana je bila
informacijska povezava med policijo in tožilstvom ter
okrepljeno usposabljanje policistov in tožilcev. Prav
tako pa je bilo v letu 2013 okrepljeno delovanje KPK,
MNZ kot takrat resorno pristojnega ministrstva za
področje integritete in preprečevanja korupcije ter
MP na področju usposabljanja zaposlenih v državnih
organih in pravosodnih organih ter v širšem javnem
sektorju z namenom povečevanja ozaveščenosti in
preventivnega ukrepanja na področju korupcije in
integritete. Januarja 2015 je Vlada RS sprejela prenovljeni Program ukrepov za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 in Poročilo o izvedenih
ukrepih v letu 2014 ter sprejela sklep, s katerim je
priporočila gospodarskim družbam pod prevladujo-

58 www.mnz.gov.si, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
55 Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
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56 Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 85/04).

59 Novela Zakona o političnih strankah (ZPolS-E, Uradni list RS, št. 99/13) in
novela Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B, Uradni list
RS, št. 98/13).

57 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

60 Gradivo je objavljeno na spletnih straneh MJU: http://www.mju.gov.si/
si/delovna_podrocja/integriteta_in_preprecevanje_korupcije/

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

čim vplivom države, da pristopijo k Slovenskim smernicam korporativne integritete in jih uresničujejo.63
b) Ciljno stanje
Skladno s priporočili Sveta EU 2014 v zvezi z nacionalnim reformnim programom bo Slovenija nadaljevala že zastavljene ukrepe in začela izvajati še dodatne
učinkovite ukrepe za boj proti korupciji ter spodbujala
transparentnost in odgovornost ob uvedbi zunanjega
ocenjevanja izvajanja in nadzora kakovosti.64 Na področju delovanja Policije in pravosodja (državna tožilstva
in sodna oblast) je treba podpirati in krepiti funkcije in
mehanizme odkrivanja (policija) in pregona (državna tožilstva) ter sojenja (sodna oblast) glede korupcijskih kaznivih dejanj tako z vidika specializacij kot tudi ustreznih
pozitivnih finančnih in drugih ukrepov, ki bi pripomogli k
uresničevanju temeljnega ustavnega načela pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Konkretno
to pomeni stalno pomoč za delovanje Policije in zlasti
Nacionalnega preiskovalnega urada, nato nadaljevanje
podpore Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in seveda tudi specializiranim oddelkom
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63 Gradivo je objavljeno na spletnih straneh MJU: http://www.mju.gov.si/
si/delovna_podrocja/integriteta_in_preprecevanje_korupcije/
61 Prvo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju Programa ukrepov
Vlade RS za preprečevanje korupcije. http://www.mnz.gov.si/si/
novinarsko_sredisce/novica/browse/1/article/12208/8850/943bd83ad6dd53ca761ffeb85180d9ab/
62 Novela ZDIJZ-C, Uradni list RS, št. 23/14.

64 Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim
reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014. Priporočilo št. 8 na str. 9. Pridobljeno 16. 7. 2014 s: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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štirih okrožnih sodišč tako glede kadrov, financ, ekspertiz kot tudi glede usposabljanja. Prav tako je treba podpirati in razvijati ter čim bolj uporabljati obstoječe prerezne mehanizme učinkovitega delovanja in sodelovanja v
boju proti korupciji – zlasti specializirane preiskovalne
skupine, skupne preiskovalne skupine in finančne preiskovalne skupine. Pri tem pa je pomembna tudi strokovna oziroma izvedenska vloga Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov, ki lahko v
skladu z Zakonom o kazenskem postopku, Zakonom o
sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami
Evropske unije in Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora sodelujejo v takih skupinah pod vodstvom državnega tožilca. S predvidenimi dejavnostmi in
ukrepi za zviševanje stopnje integritete ter omejevanje
korupcijskih tveganj si Slovenija prizadeva za uresničevanje vizije, s katero bi se v širšem okviru z učinkovitim
delovanjem njenih javnih institucij ter strokovnega in
odgovornega dela javnih uslužbencev in funkcionarjev
vzpostavila strokovna in učinkovita javna uprava, v kateri se sistematično in temeljito obvladujejo korupcijska
tveganja, dosledno uveljavlja odgovornost zaposlenih
v javnem sektorju in sankcionirajo morebitne kršitve.
To bi pomembno pripomoglo k stabilnemu in preglednemu izvajanju javnih nalog ter povečanju zaupanja državljanov v pravno državo.
V javni upravi je treba še naprej izvajati ukrepe,
začrtane s Programom ukrepov Vlade RS 2015–2016
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(npr. ukrepe za omejevanje korupcijskih tveganj v javni upravi). Zagotoviti je treba učinkovito preventivno
in nadzorno delovanje KPK. Posamezna ministrstva,
vključno z organi v sestavi, bodo morala okrepiti notranje nadzorne mehanizme, med njimi dosledno za
obvladovanje tveganj korupcije in kršitve integritete
– z načrti integritete, katerih prepoznana tveganja bi
se nato po področjih, ki so v pristojnosti resornih ministrstev, združevala v t. i. enotnem registru tveganj.
Preprečevanje korupcije in krepitev integritete se bosta morala odraziti tudi v ustrezni posodobitvi sistemizacij, oblikovanju profilov zaposlenih za izpostavljena
delovna mesta in postopkih kadrovanja. Po zgledu drugih držav članic EU in v skladu s priporočili OECD bo na
delovnih mestih oziroma pri nalogah, ki so v organu
prepoznane kot koruptivno tvegane, uveden sistem
obveznega »kroženja« javnih uslužbencev. Pri oblikovanju politike in metod v odločnem boju proti korupciji
v javni upravi ter pri izvajanju ukrepov je treba zagotoviti večje sodelovanje in pomoč deležnikov, kot so
nevladne organizacije in KPK.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo
kot pristojno ministrstvo za področje integritete in
preprečevanja korupcije v sodelovanju z drugimi ministrstvi in deležniki, kot so KPK in nevladne organiza-

cije. Ker gre za horizontalno področje, je bistvenega
pomena tesno sodelovanje z drugimi ministrstvi in
organi javne uprave. Pomembna je vloga nadzornih
organov, poleg KPK tudi Računskega sodišča, Urada
RS za nadzor proračuna in področnih inšpektoratov.
Poleg tega je treba poudariti, da sta v boju proti korupciji izrednega pomena ozaveščenost in pripravljenost za redno in dosledno omejevanje korupcijskih
tveganj na ravni vsakega posameznega organa (npr.
z načrti integritete). Dejavniki tveganja pri doseganju
ciljnega stanja so počasna in postopna ozaveščenost
pri vodilnih in vodstvenih delavcih ter drugih zaposlenih v javnem sektorju, premajhna pripravljenost za
izvajanje učinkovitih ukrepov ter prepočasno in neučinkovito izvajanje nadzornih mehanizmov v smislu
specialne in generalne prevencije.
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2. cilj: dejavno omejevanje korupcijskih tveganj:
• zagotovitev boljšega obvladovanja korupcijskih in
drugih tveganj tudi z informatiziranim posredovanjem podatkov nadzornim organom (vzpostavitev
nacionalnega enotnega registra tveganj na podlagi
registra korupcijskih tveganj KPK in zagotovitev, da
ga bodo javni organi uporabljali);
• zagotovitev, da bodo naročniki na spletu objavljali
pogodbe iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev;
• zagotovitev spletne objave dokumentacije iz razpisnih postopkov.
Na tem področju so posamezni ukrepi opredeljeni
v Programu ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije 2015–2016 z natančno določenimi nosilci in časovnico za izvedbo ukrepov.

2015–2020
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Glede na opredeljena tveganja pri doseganju ciljnega stanja se ukrepi za njegovo doseganje nanašajo
na dva splošna cilja:
1. cilj: povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju:
• sistematično usposabljanje zaposlenih v širšem
javnem sektorju s področja integritete in preprečevanja korupcijskih tveganj s poudarkom na dejavnostih, pri katerih gre za povečana korupcijska
tveganja, kot so na primer postopki javnih naročil;
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6.5 Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

Tabela 13: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
ničelne tolerance do kršitve integritete v javnem sektorju

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

Cilj

povečanje
stopnje
integritete
zaposlenih v
širšem javnem
sektorju

proaktivno
omejevanje
korupcijskih
tveganj

Pričakovani rezultati

zaposleni v širšem
javnem sektorju
z visoko stopnjo
integritete in
ozaveščenosti o
mogočih korupcijskih
tveganjih

Ukrepi

povečanje števila
usposabljanj zaposlenih
v širšem javnem sektorju
s področja integritete in
preprečevanja korupcijskih
tveganj

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

Nosilec

število dodatno
usposobljenih
zaposlenih v širšem
javnem sektorju (glede
na vrednost Upravne
akademije in Centra
za izobraževanje v
pravosodju v 2013)

vrednost 2013
+ 15 %

MJU
MP

Kazalnik

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/
ocena
prihrankov
sredstva EU
(NFP 2014–
2020)

Pri sistemu vodenja kakovosti v javni upravi se
predvsem želi doseči strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda
poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«.
To področje bo s sistematično uporabo orodij za nadzor kakovosti razširjeno na vse organe javne uprave,
poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe,
organe v sestavi idr., da se tako izboljšata transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave.
a) Obstoječe stanje

organi javnega
sektorja na enem
mestu transparentno
zbirajo podatke o
svojih korupcijskih
tveganjih, vpogled
vanje imajo tudi KPK
in drugi nadzorni
organi; statistika je na
voljo javnosti

nadgradnja registra
korupcijskih tveganj, ki ga
vodi KPK, ob vzpostavitvi
enotnega registra vseh
tveganj

nadgrajeni register
korupcijskih tveganj
kot del enotnega
registra tveganj

vpeljano v vse
organe javne
uprave

MJU
MF
KPK

sredstva EU
(NFP 2014–
2020)

omejevanje
korupcijskih tveganj
na področju javnih
naročil in razpisov

nadgradnja portala za javno
naročanje, tako da bodo
naročniki obvezno objavljali
pogodbe iz javnih naročil,
koncesij in javno-zasebnih
partnerstev, vzpostavitev
aplikacije za objavo
dokumentov in pogodb v
razpisnih postopkih

nadgrajen portal za
javno naročanje, ki
zagotavlja obvezno
objavo pogodb iz
javnih naročil, koncesij
in javno-zasebnih
partnerstev ter
vzpostavljena aplikacija
za objavo dokumentov
in pogodb v razpisnih
postopkih

uporaba v vseh
organih javne
uprave

MJU
MF

sredstva EU
(NFP 2014–
2020)

Slovenija je v letu 2014 nazadovala pri obeh kazalnikih – 55. mesto na lestvici mednarodne konkurenčnosti držav, ki jo letni izdeluje IMD, 56. mesto na
lestvici za globalno konkurenčnost – WEF 2013. Med
ključnimi dejavniki, ki vplivajo na podjetništvo, sta
navedeni tudi neučinkovita javna uprava in korupcija.65 Po učinkovitosti javne uprave se Slovenija uvršča
pod evropsko povprečje.66 Evropska komisija meni, da
je neučinkovita javna uprava ena glavnih ovir za poslovno konkurenčnost in gospodarski razvoj v mnogih državah članicah, zato je reformo javne uprave
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2015–2020

uvrstila med pet najpomembnejših nalog.67 Svet EU
je Sloveniji v letu 2014 priporočil sprejetje učinkovitih ukrepov za večjo transparentnost in odgovornost
ter uvedbo zunanjega ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti.68
Izjava in zaveza o politiki kakovosti v javni upravi, ki jo je sprejela Vlada RS leta 200369, je sistemsko
opredelila načela in na najvišji vodstveni ravni podprla Strategijo razvoja slovenskega javnega sektorja
2003–200570, vključujoč razvoj orodij za vodenje in
nadziranje kakovosti v javni upravi. Na tej podlagi so
bila izvedena usposabljanja na področju vodenja kakovosti, konference kakovosti, izvedenih je bilo tudi
nekaj pilotnih projektov na podlagi meril modela CAF

67 The European Commission takes initiative to reform public administration and boost economic growth. European Commission http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-13-935_en.htm
68 Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim
reformnim programom Slovenije za leto 2014, mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
69 http://www.vlada.si/delo_vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/
article/54_redna_seja_vlade_rs_dne_24_decembra_2003_30033/

65 International Institute for Management Development. http://www.imd.
org/news/World-Competitiveness-2013.cfm
66 OECD Economic Surveys, Slovenia, april 2013.
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70 http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_ministrstev_in_vladnih_sluzb/novice_drzavnih_organov/article/strategija_razvoja_slovenskega_javnega_sektorja_za_ucinkovit_vstop_v_eu_26967/
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in EFQM v letih 200271, 200672 in 200873. Tako so nekateri organi vpeljali sisteme vodenja kakovosti (SVK),
pridobivali certifikate in nagrade za kakovost in odličnost ter se na tem področju uveljavili tudi mednarodno. Po izteku navedenega obdobja ni bilo več podlage
za sistemsko vpeljavo orodij za vodenje kakovosti. Na
Ministrstvu za javno upravo je prenehal delovati Odbor za kakovost, ki je na področju vodenja kakovosti
sprejemal strokovna stališča in podlage za odločanje
ministra, pristojnega za javno upravo, in Vlade RS. V
javni upravi ni bilo več organiziranih sistematično vodenih usposabljanj na področju vodenja kakovosti za
predstavnike vodstva za kakovost, notranjih presojevalcev in zunanjih presojevalcev uspešnosti delovanja,
zato se srečujemo s pomanjkanjem celotnega spektra
izkušenih strokovnjakov s področja vodenja sistemov
kakovosti v javni upravi.
Celovit sistem uporabe orodij za vzpostavitev internih sistemov za vodenje in nadziranje kakovosti v
slovenski javni upravi še vedno ni sistemsko vpeljan
71 http://www.mju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/Kakovost/
Zbornik_2002.pdf
72 Pilotni projekt priznanja RS za poslovno odličnost v javni upravi na
podlagi meril EFQM modela odličnosti http://www.mirs.gov.si/si/
delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/prspo_drzavna_nagrada_za_odlicnost/pilotni_projekt_priznanja_rs_za_poslovno_odlicnost/
pilotni_projekt_za_javno_upravo/
73 Sistem ocenjevanja odličnosti v javni upravi na podlagi meril modela
CAF in Uredbe v upravnem poslovanju http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/Projekti/SOOJU_zgibanka_2008.pdf
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niti zanj ni sistemske pravne podlage. Manjši del, ki
je povezan z ugotavljanjem zadovoljstva strank, ureja
Uredba o upravnem poslovanju.
Ozko področje postopka tekmovanja za nacionalno nagrado za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki vsebuje tudi kategorijo
za javni sektor, urejata Zakon o priznanju Republike
Slovenije za poslovno odličnost74 in Pravilnik o delu
Odbora za poslovno odličnost75.
Vpeljava sistemov vodenja kakovosti, spodbujanje
stalnih izboljšav in inovacij v upravnih organih poteka
že več kot desetletje, vendar pa je razširjenost uporabe
še vedno na razmeroma nizki ravni in prevladuje med
upravnimi enotami, manj pa med ministrstvi, vladnimi
službami, drugimi upravnimi organi in v preostalem
delu javne uprave. Po podatkih EIPA76 je v letu 2014 v
Sloveniji registriranih 71 upravnih organov uporabnikov
Evropskega modela odličnosti CAF77 oziroma Skupnega
ocenjevalnega okvira v javnem sektorju, ki so model
vsaj enkrat uporabili za notranjo presojo svojega poslovanja, t. i. samoocenjevanje. Nekateri upravni organi
(predvsem upravne enote) izvajajo redne notranje pre-

74 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO514
75 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=274
76 European Institute for Public Administration, Maastricht, 2014.
77 Common Assessment Framework.

soje po standardu ISO 900178 in samoocene po modelu
CAF79 z akcijskimi načrti izboljšav, vendar pa ta dejavnost ni sistemsko opredeljena, vpeljana in se ne usklajuje. Po dostopnih podatkih Ministrstva za javno upravo
so bila v upravnih enotah zunanja prepoznavanja kakovosti (predvsem certifikati ISO in sodelovanje v okviru
PRSPO) v zadnjih letih pretežno opuščena predvsem
zaradi varčevalnih ukrepov pri finančnih in kadrovskih
virih. Nekateri organi (predvsem upravne enote) imajo
predstavnike vodstva za kakovost, ki so skrbniki sistema
vodenja kakovosti (SVK), vendar pa funkcija predstavnika vodstva za kakovost in napredek ni sistemsko opredeljena in vpeljana, se ne usklajuje in vrednoti.
Prav tako še ni zaživel sistem zunanje presoje kakovosti v javni upravi (peer assessment), čeprav se je
nekaj upravnih organov predvsem iz vrst upravnih enot
več let uspešno uvrščalo v pilotne projekte;ocenjevanje po modelu CAF80 in med finaliste tekmovanja za
PRSPO81. Zunanje ocenjevanje je namreč postopek za-

78 Po dostopnih podatkih MJU je 37 odstotkov vseh upravnih enot v letu
2013 izvedlo notranjo presojo po standardu ISO (brez certifikacije).
79 Po dostopnih podatkih MJU je 84 odstotkov vseh upravnih enot v letu
2013 izvedlo samooceno po modelu CAF.
80 Sistem ocenjevanja odličnosti v javni upravi na podlagi meril modela
CAF in Uredbe v upravnem poslovanju http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/Projekti/SOOJU_zgibanka_2008.pdf
81 Priznanje RS za poslovno odličnost na podlagi meril EFQM modela
odličnosti http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/prspo_drzavna_nagrada_za_odlicnost/dobitniki_prspo/
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gotavljanja zunanje povratne informacije o uvajanju
celovitega obvladovanja kakovosti, ki ga izvajajo zunanji ocenjevalci: tako stanovski kolegi kot strokovnjaki.
Izmenjava dobrih praks in konference dobrih praks so
redno potekale od leta do leta 2001 do 201082. V letu
2014 je konferenca kakovosti za prenos dobrih praks
ponovno zaživela med uporabniki modela CAF tako
doma83 kot tudi na mednarodni ravni84. Obenem se
vzpostavlja spletna zbirka dobrih praks.85
Nista vzpostavljeni preglednost nad merljivimi cilji na vseh ravneh, njihovim doseganjem ter povezava
med uporabo finančnih in kadrovskih virov, učinki dela
in nagrajevanjem86 ter osebno odgovornostjo vodij in
zaposlenih v večjem delu javne uprave.
Sistemsko področje kakovosti v javni upravi ni organizirano v okviru samostojne organizacijske enote,
vključene v najvišje organe odločanja, temveč je del
Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost. Spoprijema se z nezadostnimi kadrovskimi in
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82 http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/
konference_kakovosti/
83 http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/
konference_kakovosti/
84 http://www.centrorisorsecaf.it/roma/Programme_6CAF%20event%20
2014_draft_3oct14_def.pdf
85 http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/
skupni_ocenjevalni_okvir_caf/dobre_prakse/
86 Izvedba v povezavi s spremembo plačnega sistema.

115

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

finančnimi viri. Poleg tega nima svojih finančnih virov,
kar vpliva na izvajanje dejavnosti, (ne)zmožnost doseganja večjih premikov in preboja na tem področju.
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b) Ciljno stanje
V javni upravi bodo skladno s priporočili Sveta
87
EU in OECD88 vpeljana orodja za vodenje in nadziranje kakovosti delovanja, stalno usposabljanje in izpopolnjevanje, spodbujanje stalnih izboljšav in inovacij,
spremljanje poslovanja s procesnimi kazalniki, vpeljana bosta sistem merljivih ciljev in sistem zunanje presoje uspešnosti delovanja upravnih organov.
Cilji za uvedbo celovitega sistema vodenja kakovosti v javni upravi:
1. krepitev podpore in ozaveščenost o pomenu
kakovosti kot vrednote v javni upravi ter o pomenu
uporabe orodij in pristopov za upravljanje s kakovostjo; kakovost kot vrednota ni domena le strokovnjakov za kakovost, temveč vseh javnih uslužbencev, ki si
s svojim ravnanjem prizadevajo za odlično delovanje,
87 Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim
reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
88 OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za
strateško vodeno in učinkovito državo http://www.mp.gov.si/fileadmin/
mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2012/junij/120622_priporocila_OECD_slo_version_za_splet.pdf
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2. krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na
podlagi Evropskega modela CAF in izmenjava dobrih
praks na vseh ravneh javne uprave,
3. krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo
enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev
in kazalnikov.
Sprejeta bo prenovljena izjava o napredku in politiki kakovosti v javni upravi kot podlaga za sistemsko
opredelitev načel in podporo Strategiji razvoja javne
uprave 2015–2020, vključujoč razvoj orodij za vodenje
in nadziranje kakovosti v javni upravi.
Vodje in zaposleni v javni upravi se bodo prek Ministrstva za javno upravo (Upravna akademija) udeležili
sistematičnih letnih usposabljanj s področja vodenja
kakovosti na podlagi modela CAF za izvedbo notranjih
in zunanjih presoj uspešnosti delovanja ter uporabo
postopkov za spodbujanje stalnih izboljšav, inovacij
in nadzor kakovosti. Tako bomo postopoma pridobili
strokovnjake za vodenje kakovosti v upravnih organih
na področju predstavnikov vodstva za kakovost, notranjih presojevalcev in zunanjih presojevalcev SVK, hkrati
pa se bo tako širila kultura kakovosti med zaposlenimi.
Evropski model CAF je združljiv tudi z ostalimi pristopi
in orodji kot denimo sistem uravnoteženih kazalnikov
(BSC), standardi Vlagatelji v ljudi (Investors in People),
ISO standardi, tekmovanjem za nagrade kot so npr.
HORUS, Zlata nit, Zlati kamen, PRSPO/EFQM, tako, da

je omogočena izmenjava dobrih praks in nadgradnja
sistemov kakovosti glede na stopnjo zrelosti, specifike,
potrebe in razpoložljive vire v posameznih organih.
V podporo izvedbi vodenju kakovosti bo
vzpostavljena enotna informacijska platforma za sistemsko podporo, poenotenje temeljnih ciljev, načel
in načinov dela, vzpostavil se bo forum za izmenjavo strokovnih stališč, dobrih praks in primerjalnega
učenja. Vzpostavljen bo centralni register s podatki
upravnih organov o pridobljenih standardih kakovosti, vpeljanih internih presojah oziroma samoocenah
SVK, zunanjih presojah SVK, predstavnikih vodstev za
kakovost in napredek, notranjih presojevalcih ter zunanjih presojevalcih. Vzpostavljen bo enotni sistem
(aplikacija) za spremljanje ključnih strateških ciljev,
ki se bodo s procesnimi kazalniki kaskadno spremljali na vseh organizacijskih ravneh za doseganje večje
preglednosti in odgovornosti pri uporabi kadrovskih
in finančnih virov.
Vključenost vodstva v sistem zagotavljanja kakovosti je ključnega pomena, zato bodo ministri letno
poročali vladi o doseženem napredku ter o zastavljenih kazalnikih in ciljih za naslednje obdobje v obliki
enotnega koncepta, ki ga bo pripravila Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost (SBZUPK)
in sprejel Strateški svet, v okviru spremljanja izvedbe
celotne Strategije razvoja javne uprave 2015−2020
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pod vodstvom ministra, pristojnega za javno upravo.
Ministrstva bodo javnost seznanjala z objavo omenjenih poročil na svoji spletni strani ter jih predstavila na
novinarskih konferencah ali v sporočilih za javnost.
Cilj uvedbe celovitega sistema vodenja kakovosti v javni upravi je ustvariti zmogljivosti za nadaljnje
izboljšanje nadzora kakovosti in učinkovitosti javnih
storitev za doseganje zastavljenih ciljev ob optimalni
uporabi finančnih in kadrovskih virov ter močni podpori najvišjega vodstva v javni upravi.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo ob
podpori Generalnega sekretariata Vlade RS, Službe
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter
drugih organov javne uprave. Ključni deležniki, s katerimi bo pri razvoju in vpeljavi orodij za nadzor kakovosti potekalo tesno sodelovanje na državni ravni, so:
vsi nosilci znanja iz vrst javne uprave, ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, upravne enote, občinske
uprave in nosilci javnih pooblastil, akademsko okolje in
nevladne organizacije s področja kakovosti. Na mednarodni ravni pa: Evropska komisija, Evropski inštitut za
javno upravo, OECD in druge pomembne mednarodne
organizacije s področja vodenja kakovosti.
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Kakovost delovanja javne uprave je že bila prepoznana kot pomembna vrednota in na tej podlagi so bili
že vidni dosežki iz preteklega obdobja. Velika pozornost bo namenjena podpori vodstva, krepitvi in širjenju ozaveščenosti o pomenu kakovosti, usposabljanju
ter vpeljavi orodij za nadzor kakovosti upravnega dela.
Le tako bo kakovost ponovno postala vrednota in način za iskanje priložnosti za izboljšave ter spodbuda
stalnega napredka pri poslovanju upravnih organov.
Potrebne predpostavke za uspeh so čim večja politična stabilnost, močna podpora najvišjega vodstva
v upravi, ustrezna organizacijska umestitev organizacijske enote za napredek in kakovost z ustrezno kadrovsko zasedbo. Le tako bo razvoj sistema kakovosti v
javni upravi postal stalnica in spodbujevalec sistemskih
premikov in usklajevanja dela vseh upravnih organov
na tem področju.
d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja
Za vpeljavo celovitega sistema vodenja kakovosti
predvidevamo te ukrepe za dosego ciljev:
1. cilj: krepitev podpore in ozaveščenosti zaposlenih o
pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi:
• prenovljena Politika napredka in kakovosti sodobne
javne uprave;
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2.cilj: krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na
podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh
ravneh javne uprave:
• vpeljava SVK v organih javne uprave,
• izvedba konference – dan kakovosti javne uprave in
drugih oblik strokovnega prenosa znanja, spodbujanja in promocije;
3. cilj: krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo
enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev
in kazalnikov:
• vpeljava enotnega sistema za merjenje ključnih
merljivih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol,
• dopolnitev enotne aplikacije za spremljanje ključnih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol.
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Tabela 14: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
sistema vodenja kakovosti v javni upravi

Cilj

Pričakovani rezultati

krepitev podpore
in ozaveščenosti
zaposlenih o
pomenu kakovosti
kot vrednote v
javni upravi

povečana ozaveščenost o
pomenu načel kakovosti

krepitev razvoja
sistema vodenja
kakovosti na
podlagi modela
CAF in izmenjava
dobrih praks na
vseh ravneh javne
uprave

vpeljava SVK v javno
upravo na vseh ravneh
in izboljšan pregled nad
organi javne uprave in
njihovo stopnjo vpeljave
SVK

krepitev sistema
vodenja kakovosti
z uvedbo enotne
aplikacije za
podporo merjenju
ključnih ciljev in
kazalnikov

vpeljan SVK za spremljanje
ciljev v organih javne
uprave na vseh ravneh

Ukrepi

Kazalnik

Ciljne
vrednosti
za leto
2020

prenovljena
Politika napredka in
kakovosti sodobne
javne uprave

Nosilec

Ocena potrebnih
finančnih
sredstev/ocena
prihrankov

MJU

/

vpeljava SVK v organe
javne uprave

število vpeljanih SVK

60 %

MJU

sredstva EU

izvedba konference –
dan kakovosti javne
uprave in drugih oblik
strokovnega prenosa
znanja, spodbujanja in
promocije

število predstavljenih
dobrih praks in
število udeležencev

5 na leto

MJU

sredstva EU

število podeljenih
certifikatov, priznanj
in nagrad

5 na leto

MJU

sredstva EU

vpeljava enotnega
sistema za merjenje
ključnih merljivih ciljev
in kazalnikov od vrha
navzdol

število organov
državne uprave z
vpeljanim sistemom
za spremljanje
ključnih ciljev in
kazalnikov

70 %

MJU

sredstva EU

dopolnitev enotne
aplikacije za
spremljanje ključnih
ciljev in kazalnikov od
vrha navzdol

število organov
državne uprave z
vpeljano enotno
aplikacijo za
spremljanje ključnih
ciljev in kazalnikov

70 %

MJU

sredstva EU

ključnih strateških ciljev
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6.6 Posodobitev inšpekcijskega nadzora
Predvidene spremembe pri sistemskem urejanju
inšpekcijskega nadzora in zagotavljanju informacijske
podpore izvajanju inšpekcijskih postopkov so v skladu s strateškim ciljem »posodobitev inšpekcijskega
nadzora«. Spremembe, ki so usmerjene predvsem v
vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za zagotavljanje učinkovitosti in hitrosti pri vodenju inšpekcijskih
nadzorov ter v medsebojno povezljivost in izmenjavo
informacij inšpektoratov s pomočjo sodobne informacijske podpore, se bodo nanašale na vse inšpekcijske
organe v Republiki Sloveniji89. Glede na poudarjeno
preventivno vlogo inšpekcijskih služb bodo pozitivni
učinki dolgoročno doseženi tudi pri zavezancih v inšpekcijskih postopkih, s tem pa bo varovan tako javni
interes kot tudi okrepljena preventivna vloga dela inšpektoratov oziroma inšpekcij.
a) Obstoječe stanje
Inšpekcijski nadzor je pomembna upravna funkcija, saj zagotavlja nadzor nad izvajanjem sprejetega
pravnega reda in povratne informacije, ki omogočajo

89 Med inšpekcijske organe v Republiki Sloveniji štejemo Informacijskega pooblaščenca, inšpekcije v Javni agenciji za civilno letalstvo, Javni
agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, inšpektorate kot organe v sestavi ministrstev in
inšpekcije, ki so organizirane na ministrstvih.
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upravi, da se seznani z učinki sprejetih predpisov ter
oblikuje potrebne spremembe in ukrepe. Področje inšpekcijskega nadzora je bilo prvič temeljito reorganizirano leta 1995, ko so bile naloge z občinskih uprav in
medobčinskih inšpektoratov prenesene na ministrstva
oziroma inšpektorate kot organe v njihovi sestavi. Takratna reorganizacija je sledila spremembam v ureditvi
uprave ter vzpostavitvi lokalne samouprave v skladu z
Ustavo RS, pomenila pa je tudi zmanjšanje vpliva politike na delo inšpektorjev.
Inšpekcijski nadzor je sicer urejen v Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in
12/14). V 10. členu tega zakona je določeno, da uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov in da inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon,
to je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljnjem
besedilu ZIN). Med posameznimi inšpekcijami pa
obstajajo razlike, ki so urejene v področnih predpisih, sistemska ureditev inšpekcijskega nadzora pa je
vključena v krovnem zakonu. ZIN je bil po sprejetju v
letu 2002 do zdaj dvakrat noveliran, prvič leta 2007
in drugič maja 2014. Praksa je namreč pokazala, da je
treba nekatere institute urediti drugače ali jih posodobiti ob upoštevanju prakse in izkušenj inšpektorjev,
prav tako pa je bilo treba zakon uskladiti s spremembami sistemskih zakonov, ki posegajo tudi na podro-

čje inšpekcijskega nadzora. Zadnje spremembe ZIN so
bile naravnane tudi k učinkovitejšemu in hitrejšemu
delu inšpektorjev, pa tudi k racionalizaciji njihovega
dela v smislu zmanjševanja porabe javnih sredstev v
skladu s splošnimi usmeritvami vlade.
Z uveljavitvijo sprememb ZIN v letu 2007 je začel
delovati Inšpekcijski svet, katerega pristojnosti prav
tako določa ZIN. V skladu z zakonom delo Inšpekcijskega sveta vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki
jo minister pooblasti. Inšpekcijski svet so do zdaj vodili
minister, na podlagi pooblastila pa državni sekretar in v
zadnjem mandatu glavna tržna inšpektorica, ki je tudi
zaradi praktičnih izkušenj na področju dela inšpektorja
lahko konstruktivno usmerjala delo Inšpekcijskega sveta in pripomogla k napredku, kar je razvidno tudi iz poročil o delu Inšpekcijskega sveta. Tako je bil julija 2013
sprejet Strateški načrt ukrepov za učinkovitejše delo
inšpekcij, ki pa se zaradi različnih razlogov ne izvaja v
celoti (pomanjkanje finančnih sredstev, nespoštovanje
sprejetih sklepov, kadrovska problematika, nepoznavanje dela in pristojnosti inšpektorjev, ni enotnega informacijskega sistema, ki bi podpiral delo inšpekcij).
V okviru Inšpekcijskega sveta se inšpekcije dogovarjajo o sodelovanju in skupnih nadzorih, kar je posebej pomembno na regionalni ravni. Obseg skupnih
akcij se povečuje, saj Inšpekcijski svet kot koordinacijski organ lažje dosega dogovore in zadovoljuje skupne
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potrebe različnih inšpekcij, kot na primer izobraževanje
in usposabljanje inšpektorjev, izmenjavo dobrih praks
na sejah in drugih oblikah sodelovanja. Za delo Inšpekcijskega sveta je pomembno tudi skupno delovanje
na različnih področjih, kar se uresničuje z delom strokovnih odborov (Odbor za pravno področje, Odbor za
informacijsko podporo, Odbor za merjenje uspešnosti,
učinkovitosti in kakovosti inšpekcijskih služb ter Odbor
za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Na podlagi letnih poročil Inšpekcijskega sveta90
od leta 2007 vlada, resorna ministrstva in tudi ministrstvo, pristojno za javno upravo, redno spremljajo podatke o delu inšpektoratov in inšpekcijskih služb, še posebej z vidika problematike inšpekcij in s poudarkom na
spremljanju strateških ukrepov Inšpekcijskega sveta. V
skladu z zakonom se namreč vlada vsako leto seznani s
poročilom o delu Inšpekcijskega sveta za preteklo leto,
v okviru pristojnosti pa določeno problematiko vključi
v nadaljnje ukrepe (na primer sklep o kadrovskih načrtih, v katerem je bilo izrecno navedeno, da se število
inšpektorskih delovnih mest ne sme zmanjševati).
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Inšpekcijski svet je za povečanje učinkovitosti in
kakovosti dela inšpekcijskih služb v letu 2013 sprejel
Strateški načrt ukrepov Inšpekcijskega sveta, s kate90 Letna poročila inšpekcijskega sveta od leta 2007: http://www.mju.gov.
si/si/o_ministrstvu/inspekcijski_svet/
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rim se je seznanila tudi Vlada RS. S sprejetimi ukrepi
je Inšpekcijski svet želel vplivati na izboljšanje dela inšpekcij tudi v smeri učinkovitih in kakovostnih državnih
institucij z visoko stopnjo zaupanja javnosti. Cilj izvajanja inšpekcijskega nadzora je odgovorno, strokovno
in profesionalno delo v javnem interesu ter pomoč
podjetjem, delavcem, potrošnikom in drugim deležnikom. OECD je tudi v okviru načela dobrih praks za
regulatorno politiko (Best Practice Principles for Regulatory Policy) v letu 2014 izdal priporočila za izvajanje
predpisov in inšpekcije (Regulatory Enforcement and
Inspections91), ki jih države lahko uporabijo kot strokovno pomoč pri reformi inšpekcij. Ta priporočila so
upoštevana v načrtih za izboljšanje dela inšpekcijskih
služb v Republiki Sloveniji, prav tako pa bodo upoštevana pri sistemskih spremembah za posodobitev inšpekcijskega nadzora. V Republiki Sloveniji sicer deluje
25 različnih inšpekcij, vsaka s svojimi pristojnostmi,
kar se kaže tudi pri delu teh organov, predvsem kadar
se pristojnosti in področja prepletajo. V predpisih, ki
urejajo inšpekcijski nadzor, so tudi nekatere administrativne ovire, zaradi katerih so inšpekcijski postopki
dolgotrajni in marsikdaj zaradi tega tudi neučinkoviti.
Kot primer opozarjamo na predpise o finančnem in
carinskem nadzoru, ki ne glede na to, da je postopek
inšpekcijskega nadzora določen v ZUP in ZIN, ki zagota91 Regulatory Enforcement and Inspections
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/
regulatory-enforcement-and-inspections_9789264208117-en#page1
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vljata pogoje za nepristranskost pri odločanju in pravno varnost udeležencev v postopkih ter se uporabljata
za večino inšpekcij, predpisujejo še dodatna procesna
pravila. Na učinkovitost dela in reševanje konkretnih
primerov vpliva tudi medsebojno nepoznavanje področja dela in pristojnosti posameznih inšpekcij.
Inšpektorji kot javni uslužbenci s posebnimi pooblastili so del sistema javnih uslužbencev, vendar
imajo lahko določene posebnosti (glede zahtevane
izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnih izpitov) drugače urejene s področnimi zakoni. Ne glede na to pa
zanje veljajo vsa pravila uslužbenskega sistema, tudi
glede možnosti premeščanja, kjer so na primer inšpektorji še posebej varovani. Ureditev, po kateri so javni
uslužbenci trajno premeščeni na položajna delovna
mesta, se je pokazala kot problematična tudi na področju inšpekcijskega nadzora, saj spremembe na položajnih mestih niso mogoče brez predhodno izvedenega
postopka. Tako glavni inšpektor, ki je odgovoren za delovanje inšpektorata in njegovih organizacijskih enot
po državi, ne more za zagotavljanje boljše organizacije
dela brez izvedenega postopka spreminjati kadrovske
zasedbe položajnih delovnih mest. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora kot ene temeljnih funkcij uprave
je treba poudariti tudi umestitev inšpektorjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili v plačni sistem
javnega sektorja, kjer bi bilo treba doseči spremembe
v smeri motivacije in nagrajevanje dobrega dela.

Pri pripravi sistemskih rešitev na področju inšpekcijskega nadzora ministrstvo, pristojno za javno upravo,
sodeluje s strokovno in zainteresirano drugo javnostjo.
b) Ciljno stanje
Pri posodobitvi inšpekcijskega nadzora je bistveno, da se ohranita samostojnost inšpektorjev in njihova politična nevtralnost. Hkrati je bistveno tudi, da se
varuje predvsem načelo javnega interesa, ki je dopolnjeno z načelom varstva zasebnih interesov. Inšpekcijsko delovanje mora temeljiti na izrekanju upravnih
ukrepov, ki so usmerjeni v prihodnost in zagotavljajo,
da bodo subjekti, ki jim predpisi nalagajo pravice in obveznosti, ravnali v skladu s predpisanimi pravili, in ne
na prekrškovnem ukrepanju, s katerim se z denarnimi
kaznimi sankcionirajo protipravna dejanja. Poudarjeno
je tudi načelo javnosti dela inšpektoratov, ki ga je treba
v prihodnje še bolj uresničevati v praksi.
Cilj prenove in posodobitve sistema inšpekcijskega nadzora so krepitev preventivne vloge inšpektorjev, racionalizacija inšpekcijskih postopkov, tudi z
združevanjem oziroma izvajanjem skupnih inšpekcijskih nadzorov, in uvedba nekaterih novih institutov,
ki bodo pripomogli k razbremenitvi inšpektorjev pri
opravljanju njihovega strokovnega dela, na drugi strani pa k hitrejšemu odzivanju uprave na ugotovljene
nepravilnosti ter s tem k zagotavljanju zadovoljstva
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uporabnikov storitev. Treba je zagotoviti tudi večje zaupanje javnosti v delo uprave in večjo zaščito javnega
interesa. Za dosego navedenih ciljev so predlagani:
• poenostavitev in pospešitev inšpekcijskih postopkov s poudarkom na elektronskem poslovanju in
povezljivosti evidenc drugih organov, ki jih inšpektorji potrebujejo pri svojem delu, zaradi česar se bo
zmanjšalo število inšpekcijskih nadzorov pri poslovnih subjektih in povečal nadzor na daljavo (kadar
je to mogoče) brez nepotrebne motnje poslovnega
procesa pri poslovnih subjektih;
• krepitev preventivnega delovanja inšpektorjev in izvajanja skupnih inšpekcijskih nadzorov za zagotovitev
učinkovitejšega dela in razbremenitve zavezancev;
• uvedba novih institutov v inšpekcijskem postopku,
ki bodo učinkovali preventivno oziroma bodo skrajšali inšpekcijski postopek, pri čemer bo treba proučiti možnosti uvedbe upravne pogodbe, tako da se
inšpektor s stranko dogovori o odpravi in sankcioniranju kršitev, z upravno pogodbo pa bi se izključila
tudi pravna sredstva, ter uvedba upravnih izvršiteljev za izvajanje izvršb po pravnomočnih in dokončnih inšpekcijskih odločbah;
• javna objava meril za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov ob upoštevanju ocene tveganja na
posameznem področju, s čimer bo v postopkih inšpekcijskega nadzora poudarjeno načelo javnosti;
• uvedba informacijskega sistema inšpekcijskih organov za podporo učinkovitemu obvladovanja tveganj
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kot enotne e-točke inšpektoratov, kjer bi se zbirali podatki o načrtovanju inšpekcijskih pregledov
in njihovem razporedu, evidentiranju ugotovitev,
spremljanju izvajanja sankcij, analizi podatkov, poročanju, evidenci in analizi pritožb;
okrepitev položaja in vloge Inšpekcijskega sveta z
zagotovitvijo strokovne službe, ki bi postala tudi
kontaktna točka za inšpekcije in zainteresirano javnost v omejenem obsegu;
preveritev predpisov, ki urejajo inšpekcijski nadzor,
in priprava sprememb v smeri poenostavitev in jasne določitve pristojnosti;
zagotovitev odločanja na drugi stopnji v zakonitih
rokih in v skladu s predpisi;
uvedba spletnih strani in kontaktnih točk za vse inšpekcije na enem mestu;
nadaljevanje izmenjave dobrih praks, izkušenj in
strokovnih stališč tudi pri sodelovanju z zunanjimi
strokovnjaki;
sprememba oziroma uskladitev organizacijske
strukture inšpekcijskih služb na regionalni ravni v
smeri zagotavljanja skupnih podpornih služb;
sprotno seznanjanje inšpektorjev s spremembami
predpisov ter redno usposabljanje za opravljanje
dela in za pridobivanje posebnega znanja.

Inšpekcijski svet za spremljanje delovanja posamezne inšpekcije v letnih poročilih že uporablja kazalnike merljivosti uspešnosti dela posamezne inšpekci-
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je, ki so predstojnikom v pomoč pri večletni primerjavi,
kako uspešen je inšpektorat oziroma inšpekcija. Za
spremljanje ciljnega stanja prenovljenega inšpekcijskega nadzora bodo nosilci prenove nadaljevali merjenje uspešnosti po dosedanji metodologiji.
V okviru programov usposabljanja se že zdaj izvajajo tudi programi za usposabljanje inšpektorjev, in sicer
tako programi s splošnimi kot tudi posebnimi vsebinami. To bo treba pospešeno nadaljevati in dopolnjevati
programe z tudi vsebinami, ki bodo omogočale učinkovitejše delo inšpektorjev. Ustrezne kompetence inšpektorjev namreč obsegajo ne le tehnične spretnosti in
veščine, ki zagotavljajo visoko raven posebnega znanja,
ampak tudi splošne spretnosti in veščine, ki se nanašajo
na delo inšpektorjev (na primer razumevanje tveganj,
pristope k spodbujanju skladnega dela, razumevanje
drugih inšpekcijskih področij, tako da inšpektorji ne bi
izdajali priporočil, ki bi bila v neskladju s predpisi na
drugih področjih, razumevanje poslovne politike zavezancev, tržne dejavnosti, poslovne logike zavezancev,
posebne spretnosti za reševanje konfliktnih situacij).
Kazalniki doseganja ciljev pri posodobitvi inšpekcijskega nadzora se nanašajo tudi na število inšpektorjev,
vključenih v različne oblike usposabljanj, pri čemer bo
treba poskrbeti, da bodo s splošnimi vsebinami in zakonodajnimi novostmi seznanjeni vsi inšpektorji, prav tako
pa bo treba povečati delež inšpektorjev, ki se bodo udeležili usposabljanja za pridobivanje posebnega znanja.

c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilci so Ministrstvo za javno upravo, resorna
ministrstva, inšpekcije in Inšpekcijski svet. Ključni
deležniki, s katerimi bo potekalo usklajevanje in sodelovanje, so organi državne uprave, drugi državni
organi, samoupravne lokalne skupnosti in njihova
združenja (Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije),
reprezentativna strokovna združenja delodajalcev,
zbornice, predstavniki gospodarstva ter strokovna in
širša zainteresirana javnost.
Pri pripravi predlogov za spremembe in posodobitev inšpekcijskega nadzora bodo upoštevani zlasti
ti dokumenti:
• poročila Inšpekcijskega sveta 92,
• poročila posameznih inšpekcij (na primer poročilo
o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev 93,
poročilo o delu inšpektorata za delo 94 ...),

92 Letno poročilo Inšpekcijskega sveta 2013 http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/Inspekcijski_svet/
Letno_porocilo_IS_2013.pdf
93 Poročilo o delu IJS v letu 2013 http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.
gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/SV_porocilo_IJS_2013.pdf
94 Letna poročila o delu Inšpektorata RS za delo
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/letna_porocila/
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• ugotovitve in priporočila Varuha človekovih pra-

vic, ki izhajajo iz letnih poročil in se nanašajo na
delo inšpekcijskih služb95,
• revizije Računskega sodišča, ki v skladu s svojo
dejavnosti opozarja na nepravilnosti pri delu inšpekcijskih služb,
• poročila o delu Urada za nadzor proračuna 96,
v katerih se pri notranji kontroli porabe javnih
sredstev opozarja na zakonito, gospodarno in
učinkovito porabo javnih sredstev z namenom
obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečila doseganje poslovnih ciljev proračunskega uporabnika,
organa, ki izvaja inšpekcijski nadzor,
• analize obstoječega stanja, ciljev in analize tveganj dela inšpekcijskih služb.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, bo pri
pripravi gradiva, oblikovanju ključnih strateških ciljev
in sprememb zakonodaje s področja inšpekcijskega
nadzora vključilo tako izvajalce inšpekcijskega nadzora kot tudi resorna ministrstva in strokovno javnost,
še posebej pa strokovnjake s področja upravnega
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95 Letna poročila Varuha človekovih pravic za leto 2013
http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/
96 Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor
proračuna, o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo
sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2013
http://www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/inspekcija/
POLLETNO_POROCILO_JULIJ-DECEMBER_2013-_KONCNO.pdf
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

posodobitve inšpekcijskega nadzora

Pričakovani rezultati

Ukrepi

Kazalnik

krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z
vzpostavljeno
informacijsko
podporo, kar
krepi zaupanje javnosti v
nadzorstveno
vlogo države in
povečuje zaščito
javnega interesa
ob upoštevanju
načela sorazmernosti

krajši inšpekcijski
postopki; več izvedenih inšpekcijskih
nadzorov, ki se osredotočajo na zaščito
načela javnega
interesa

oblikovanje in sprejetje
novele Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki bo
upoštevala napredek in
kakovost na področju
inšpekcijskega nadzora,
izvajanje in presoja
učinkov prenovljene
inšpekcijske zakonodaje

večje povprečno število
rešenih inšpekcijskih
nadzorov (zadev) na
inšpektorja;
večje povprečno število
rešenih prekrškovnih
zadev na inšpektorja

10 %

resorna
ministrstva
in inšpekcije,
Inšpekcijski
svet, MJU

nižji odstotek uspešnih
pritožb v inšpekcijskem
postopku;
nižji odstotek uspešnih
zahtev za sodno varstvo v prekrškovnem
postopku

do 10 %

resorna
ministrstva,
in inšpekcije,
Inšpekcijski
svet, MJU

zmanjšanje kršitev
zakonodaje pri
zavezancih ob upoštevanju ugotovitev
inšpektorjev v že
izvedenih inšpekcijskih postopkih
razbremenitev inšpektorjev, poenostavitev inšpekcijskih
postopkov, okrepitev
inšpekcijskih služb
razbremenitev
poslovnih subjektov
povečanje zadovoljstva javnosti v zvezi
z delom inšpekcijskih
služb

126

Ciljne vrednosti za leto
2020

Cilj

uvedba informacijskega
sistema inšpekcijskih
organov (enotna e-točka inšpektoratov)
vzpostavitev informacijske podpore v povezavi
z nadgradnjo enotne
poslovne točke (EPT,
glej poglavje 6.3.1) za
potrebe nadzora
vzpostavitev informacijske podpore
priprava in izvedba
ankete

ocena izvedenih inšpekcijskih postopkov
v poročilih Inšpekcijskega sveta, v letnih
poročilih inšpekcijskih
služb, v ugotovitvah
in priporočilih Varuha
človekovih pravic, ki
izhajajo iz letnih poročil
in se nanašajo na delo
inšpekcijskih služb, ter
v poročilih o delu Urada
RS za nadzor proračuna
preverjanje zadovoljstva javnosti v zvezi
z delom inšpekcijskih
služb

Nosilec

Vir oz. ocena potrebnih finančnih
sredstev/ocena
prihrankov
uvedba informacijskega sistema
inšpekcijskih
organov (enotna
e-točka inšpektoratov) in
nadgradnja
enotne poslovne
točke (EPT, glej
poglavje 6.3.1) za
potrebe nadzora,
kar bo financirano
iz sredstev EU

ključnih strateških ciljev

Predlog sprememb bo predstavljen širši javnosti
na podportalu e-uprave (e-demokracija). Mogoče je
tudi pričakovati, da bo glede na obseg predvidenih
sprememb v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru RS razpisana javna predstavitev mnenj.

O peracionalizacija

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

Tabela 15: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju

resorna
ministrstva,
in inšpekcije,
Inšpekcijski
svet, MJU

vsaj enkrat
letno izvedena anketa o
zadovoljstvu
strank

MJU in Inšpekcijski svet,
inšpekcije
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Ob upoštevanju obsega sprememb in poenostavitev nekaterih postopkov inšpekcijskega nadzora, ki jih
zdaj inšpektorji v praksi ne izvajajo, bo treba takoj po
sprejetju novele zakona pripraviti navodila in pojasnila
za zakonito izvajanje inšpekcijskih postopkov ter zagotoviti ustrezno usposabljanje.
Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Inšpekcijskim svetom redno spremljalo
izvajanje zakonodaje, redna poročila posameznih inšpekcijskih služb pa bodo kot do zdaj vključena v letna
poročila posameznih inšpektoratov in inšpekcij ter v
letno poročilo Inšpekcijskega sveta.
Ker reforma izvajanja inšpekcijskih postopkov
predvideva tudi poseg v način dela inšpektorjev, to je
v posamezne institute upravnega procesnega prava,
menimo, da bo reforma na tem področju dolgotrajna.
Časovnega okvira za zdaj ni mogoče opredeliti, še posebej tudi zato, ker bo treba strateške cilje in vsebinske
rešitve predhodno uskladiti z vsemi deležniki.

J avna

6.7 Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev
in interoperabilnost informacijskih rešitev
»Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev,
digitalizacija, interoperabilnost informacijskih rešitev« je samostojen strateški cilj strategije in se nanaša
predvsem na državno upravo. Poleg neposrednih učinkov na državno upravo pa so predvideni pozitivni vplivi tudi na informatizacijo v celotni javni upravi (zlasti
lokalna samouprava, javni zavodi in agencije), kjer so
poslovni procesi povezani z državno upravo.
a) Obstoječe stanje
Slovenija ima že bogate in dolgoletne izkušnje z
uvajanjem elektronskega poslovanja v javni upravi.
Prve temeljne podatkovne evidence in povezave med
njimi so bile vzpostavljene že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, prvi portal z elektronskimi storitvami
za državljane je bil vzpostavljen že v letu 2001, razvoj
v naslednjih letih pa je bil pospešen na vseh področjih
in slovenska e-uprava je prejela tudi nekaj pomembnih
nagrad v EU in tudi na svetovni ravni.97 Tako je danes
uporabnikom že na voljo razmeroma široka ponudba
kakovostnih elektronskih storitev,98 vendar pa njiho-

va uporaba žal ne dosega pričakovanega obsega, zato
tudi niso dovolj izkoriščeni potenciali, ki jih ponuja digitalni način poslovanja in komuniciranja, tako v smislu
povečevanja učinkovitosti poslovanja kot tudi boljšega
približevanja in prilagajanja potrebam končnih uporabnikov. Različne primerjalne analize kažejo, da Slovenija pri izkoriščanju potenciala digitalizacije vse bolj
zaostaja za vodilnimi državami EU in je po večini kazalnikov trenutno okoli povprečja EU:
• rezultati benchmarkinga e-uprave za leto 2014, ki
jih je objavila EU99,
• kazalniki doseganja ciljev Digitalne agende za Evropo100,
• OECD-jeva analiza Government at a Glance 2013101,
• raziskava Združenih narodov o e-upravi 2014102.
Razlogi za neugodne in skrb vzbujajoče trende so
različni:
• razpršena, neenotna in necelovita pokritost storitev
v tipičnih življenjskih situacijah (storitve so razpršene po različnih portalih, nepovezano delovanje institucij, nekatere faze niso digitalizirane);

99 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast

98 Storitve so dostopne na enotnem državnem portalu e-uprava.gov.si, pa
tudi na portalih institucij, kot npr. edavki.durs.si, ess.gov.si, http://portal.evs.gov.si/prijava ...
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101 http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013_
gov_glance-2013-en
102 http://www.un.org/en/development/desa/publications/e-government-survey-2014.html
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• zapletenost uporabe elektronskih storitev in digital-

•

•

•

•

•
•

100 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/slovenia
97 Npr. UNPSA e-VEM 2019, IPP 2012, zbiranje podatkov za e-socialo 2013.
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•

nih poti za končne uporabnike (neintuitivni uporabniški vmesniki, zapletena uporaba digitalnih potrdil
in elektronskih podpisov, neprilagojenost mobilnim
napravam, neučinkovita pomoč uporabnikom);
neučinkovita organiziranost in neusklajenost IKT v javni upravi (slab celovit pregled nad naložbami, projekti
in viri, povezanimi z IKT, ter njihovo slabo upravljanje,
nepovezano delovanje posameznih resorjev, podvajanje razvoja in nepovezanost rešitev, slaba usklajenost z dejanskimi potrebami uporabnikov);
slabo izkoriščanje potenciala koncepta skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti (tehnične
in organizacijske težave);
nezadostna stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov v javni upravi in premajhna pozornost
digitalnim kompetencam v javni upravi;
nezadostno izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov v javni upravi: računalništvo v
oblaku, mobilne tehnologije, odprti podatki in podatkovna analitika, družbena omrežja ...;
necelovito in neuravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in tveganj glede zasebnosti;
nizka pokritost širokopasovnih komunikacijskih poti
do končnih uporabnikov (enostaven in učinkovit
dostop do interneta visokih hitrosti za končne uporabnike);
slabo splošno poznavanje e-storitev in slabša usposobljenost uporabnikov za njihovo uporabo (oza-
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veščenost o obstoju digitalnega komuniciranja in o
možnostih zanj, splošna stopnja digitalne pismenosti v družbi, digitalna ločnica, nizka splošna stopnja
zaupanja v državo).
Pomembne usmeritve in spodbudo za povečano
pozornost digitalizaciji poslovanja in komuniciranja
pomenijo tudi sklepi in priporočila sestanka Sveta EU
23. in 24. 10. 2013.103 IKT v državi ni zgolj bistveno orodje za doseganje vseh zastavljenih ciljev države, ampak
tudi temeljni pogoj (enabler) in gibalo razvoja (driver).
Za področje državne informatike sicer že obstaja
strateški dokument Strategija razvoja elektronskega
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc
SREP iz leta 2009104 s pripadajočim Akcijskim načrtom
elektronskega poslovanja javne uprave AN SREP do
leta 2015105, ki je sicer kakovosten dokument, vendar
je že nekoliko zastarel in ga je treba prilagoditi aktualnemu nacionalnemu in mednarodnemu kontekstu
ter pri tem upoštevati različne deležnike znotraj in zunaj javne uprave, hkrati pa zagotoviti uresničevanje v
praksi. Zato bo treba poleg umestitve tega področja v
širši kontekst strategije razvoja javne uprave konkretne cilje in usmeritve na tem področju še natančneje
103 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/ec/139197.pdf
104 Strategija SREP je bila potrjena na 34. redni seji Vlade RS 2. 7. 2009.
105 Akcijski načrt AN SREP je bil potrjen na 76. redni seji Vlade RS 8. 4. 2010.
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določiti v podrobnejšem strateškem dokumentu, ki bo
nadomestil obstoječo strategijo SREP.
b) Ciljno stanje

Državljani in podjetja so danes pri svojem vsakdanjem življenju in poslovanju vse mobilnejši in tehnološko naprednejši, elektronsko komuniciranje je postalo
samoumevno in uporabniki storitev pričakujejo, da
bodo tudi ponudniki storitev javne uprave izkoriščali
vse možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije ter
se tako uporabnikom približali in jim ponudili uporabne in stroškovno učinkovite storitve. Uporabniki državo dojemajo kot enega od ponudnikov in v globaliziranem okolju si tudi države danes vse bolj konkurirajo
za kadrovske in poslovne vire, tudi z zagotavljanjem
konkurenčnih storitev javne uprave. Ob tem, da se
pričakovanja uporabnikov višajo, se hkrati vse hitreje
spreminja tudi kontekst, v katerem javne uprave ponujajo svoje storitve uporabnikom.
Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša prilagodljivost, povezljivost in preglednost poslovnih procesov v javni upravi, s povečevanjem uporabe elektronskih poti pa se hkrati znižujejo
stroški tako za končne uporabnike kot tudi za ponudnike

storitev.106 Glede na vse večjo omejenost finančnih, kadrovskih in tehničnih virov je treba poiskati vse razpoložljive možnosti za izboljšanje učinkovitosti njihove izrabe pri doseganju splošnih ciljev javne uprave:
1. izboljšanje kakovosti življenja državljanov,
tudi z izboljšanjem komuniciranja in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih poti;
2. povečanje konkurenčnosti gospodarstva, tudi
z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja;
3. digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno
in odprto javno upravo.
Resnično učinkovite javne uprave si ne moremo
predstavljati brez učinkovite državne informatike. Pri
tem moramo izkoristiti tudi nove možnosti in potenciale, ki nam jih ponujajo sodobni tehnološki in organizacijski pristopi, med katerimi ima zlasti velik potencial novi
državni računalniški oblak. Izboljšanje stanja na področju IKT v državni upravi bo imelo pomembne sinergijske
učinke tudi pri doseganju drugih strateških ciljev javne
uprave in pri razvoju informacijske družbe v celoti.
V zadnjem času je nastalo več pomembnih strateških dokumentov, ki nakazujejo globalno smer razvoja javne uprave in pomen digitalizacije pri tem,
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npr. Digitalna agenda za Evropo107, akcijski načrt EU
za e-upravo 2015108, priporočila OECD glede strategij
digitalnega upravljanja109 ipd.; ti dokumenti so lahko
pri načrtovanju nadaljnjih korakov dobrodošla pomoč
državam, ki pri svojem razvoju želijo upoštevati aktualne svetovne smernice in najboljšo svetovno prakso.
c) Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in
dejavniki tveganja
Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo
oziroma Svet za razvoj informatike v državni upravi.
Ključni deležniki so vlada, resorna ministrstva, posredno pa tudi druge ravni javne uprave (javni zavodi,
samoupravne lokalne skupnosti) in končni uporabniki
elektronskih storitev. Glavna predpostavka je, da se bo
splošni trend digitalizacije v družbi nadaljeval ter da se
bo državna uprava morala tem okoliščinam stalno prilagajati s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, temu
ustrezno pa zagotavljati tudi finančna sredstva ter razvijati znanje in veščine zaposlenih. Glede na pretekle
izkušnje so glavni dejavniki tveganja pri doseganju ciljev na tej poti prepogoste menjave na ključnih odgovornih mestih, prepogoste reorganizacije in morebitne
nove politične nestabilnosti.
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107 http://ec.europa.eu/digital-agenda/
108 http://www.epractice.eu/en/library/5269789

106 http://nio.gov.si/nio/asset/stroski+interakcij+med+drzavljani+in+usluzbenci+javne+uprave

109 http://www.oecd.org/gov/public-innovation/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
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d) Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

132

Predvidevamo različne ukrepe na tehnični in organizacijski ravni v smeri večje digitalizacije procesov
in komuniciranja v javni upravi, ki jih lahko razdelimo
v dve glavni skupini: prvi so usmerjeni navzven k uporabnikom (boljše in dostopnejše storitve), drugi pa so
bolj notranje narave (večja učinkovitost delovanja in
izrabe virov).

•

•

1. Ukrepi, usmerjeni navzven k uporabnikom (olajšanje komuniciranja, večja uporaba):
• poenotenje in posodobitev vstopnih točk za državljane in gospodarstvo, združevanje portalov (zanesljive
informacije in enostavni e-postopki na enem mestu,
preprečevanje podvajanja in izboljšanje preglednosti
obveščanja uporabnikov, upoštevanje potreb uporabnikov, koncept življenjskih dogodkov, sistematično merjenje zadovoljstva uporabnikov;
• vzpostavitev Enotnega kontaktnega centra državne
uprave;
• večja ponudba celoviteje pokritih življenjskih dogodkov (širitev koncepta »vse na enem mestu«,
enotna točka za dostop, digitalizacija celotnega
procesa od začetka do konca, urejeno skrbništvo in
medresorsko sodelovanje, usklajenost z dejanskimi potrebami uporabnikov in dejavna vključenost
končnih uporabnikov v vse faze razvoja in izvajanja,

•

•

tudi uporabnikov s posebnimi potrebami, po potrebi tudi optimizacija predpisov);
enostavnejša uporaba elektronskih storitev in digitalnih poti za končne uporabnike (intuitivni, standardizirani in uporabniško prijazni uporabniški
vmesniki, enostavna in varna uporaba digitalnih
identitet in elektronskega podpisa, podpora različnim mobilnim napravam, učinkovita pomoč uporabnikom in kontaktni center);
izboljšanje tehničnih mehanizmov za objavljanje
uporabnih in posodobljenih odprtih podatkov javnega sektorja (prilagoditve v izvornih evidencah za
večjo zanesljivost, sprotnost in avtomatiziranost
objav, vsebinsko izboljšanje semantične povezljivosti podatkov – core vocabularies, lokacijske informacije, umestitev v svetovno omrežje odprtih
podatkov – Linked Open Data);
spodbujanje izboljševanja pokritosti širokopasovnih komunikacijskih poti (doseganje ciljev iz Digitalne agende za Evropo in ciljev nacionalne področne
strategije);
obveščanje uporabnikov o elektronskih storitvah in
prednostih digitalnega komuniciranja, sodelovanje
pri pospeševanju razvoja informacijske družbe, stalno izobraževanje in promocija.

2. Ukrepi notranje narave (večja učinkovitost delovanja in izrabe virov):
• večja stopnja centralizacije upravljanja IKT v javni upravi in učinkovitejše usklajevanje (centralno
upravljanje projektov, naložb in virov, povezanih z
IKT, optimizacija organiziranosti in razporeditve virov, usklajevanje na strateški, projektni in uredniški
ravni, prioritizacija in poenotenje razvoja, osrednja
odgovornost za horizontalne funkcije in interoperabilnost, bolj povezan razvoj, uporaba enotnih
metodoloških pristopov projektnega vodenja in
poslovne analitike, spodbujanje večje usklajenosti
s potrebami različnih deležnikov znotraj in zunaj
javne uprave, izmenjava dobrih praks na državni in
mednarodni ravni);
• večanje stopnje digitalizacije notranjih poslovnih
procesov v javni upravi in spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc v javni upravi (optimizacija procesov, učinkovita elektronska izmenjava podatkov,
povezljivost, dostopnost dokumentov, podatkov,
aplikacij in drugih virov, podpora digitalnemu delovnemu okolju in mobilnemu načinu dela);
• boljše izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih
konceptov v javni upravi: računalništvo v oblaku,
mobilne tehnologije, odprti podatki in podatkovna
analitika, množični podatki, družbena omrežja ...
(prednostno: čim večje izkoriščanje potencialov državnega računalniškega oblaka kot enotne platforme
IKT, bistven pospešek pri objavah in uporabi odprtih

uprava
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podatkov javnega sektorja, poudarek na tehničnem
in organizacijskem vidiku);
• spodbujanje gradnje in uporabe skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti ter vpeljava mednarodnih standardov (prilagodljivost, zanesljivost,
varnost, dolgoročnost);
• celovitejše in bolj uravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in tveganj glede zasebnosti.

2015–2020

ključnih strateških ciljev

uprava

O peracionalizacija

J avna
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J avna

uprava
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razvoja javne uprave

2015–2020

Tabela 16: Ukrepi za doseganje ciljnega stanja na področju
učinkovite informatike, dviga uporabe e-storitev in
interoperabilnosti informacijskih rešitev

O peracionalizacija

ključnih strateških ciljev

Cilj

134

izboljšanje kakovosti
življenja državljanov,
tudi z izboljšanjem
komuniciranja in
usklajenosti z javno
upravo ob pomoči
digitalnih poti
dvig konkurenčnosti
gospodarstva, tudi
z boljšimi pogoji
digitalnega poslovanja
digitalizacija in
optimizacija notranjega
poslovanja za prožno,
racionalno, učinkovito,
pregledno in odprto
javno upravo

Pričakovani
rezultati

navzven: boljše
in dostopnejše
storitve, večja
uporaba

Nosilec

Vir oz. ocena
potrebnih
finančnih
sredstev/
ocena
prihrankov

MJU

sredstva EU

Ukrepi

Kazalnik

več boljših življenjskih
dogodkov, predvsem na
portalu e-uprava

število celovito
pokritih življenjskih
dogodkov

10

enostavnejše elektronske
storitve in digitalne poti

storitve e-uprave,
ki jih uporabljajo
državljani

70 %

storitve e-uprave,
ki jih uporabljajo
podjetja

95 %

število skupnih
gradnikov
in temeljnih
podatkovnih
registrov, delujočih
na državnem
računalniškem
oblaku

15

izboljšani mehanizmi
za objavljanje odprtih
podatkov
navznoter: večja
učinkovitost
delovanja in izrabe
virov

Ciljne
vrednosti za
leto 2020

obveščanje uporabnikov,
izobraževanje in
promocija
večja stopnja
centralizacije IKT in
učinkovitejše usklajevanje
digitalizacija procesov,
izkoriščanje sodobnih
digitalnih konceptov
razvoj digitalnih
kompetenc
skupni gradniki in
funkcionalnosti
digitalna varnost in
zasebnost

7.
Načrt
uresničevanja
strategije

J avna

Javna uprava v Sloveniji žal v javnosti ne uživa
visokega ugleda. Do nje je kritična tako splošna, še
posebej pa poslovna javnost. Pri tem se državljani
sklicujejo zlasti na nekonkurenčno poslovno okolje,
nepreglednost in številne administrativne ovire, ki
otežujejo njihovo nemoteno poslovanje, jim jemljejo
čas ter jih ovirajo pri vsakodnevnih obveznostih. Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 je tako ključi
strateški dokument, ki bo za daljše obdobje začrtal
razvoj slovenske javne uprave, zato morajo biti z njegovo vsebino primerno seznanjeni različni deležniki,
in sicer tako interna, strokovna kot tudi eksterna (širša) javnost.

razvoja javne uprave

2015–2020

posameznih vprašanj in dodatne informacije o predlaganih vsebinah.
Dobra in jasna predstavitev konkretnih ciljev,
usmeritev, ukrepov ter jasno in pregledno izvajanje
aktivnosti, začrtanih v strategiji, bosta namreč bistveno prispevala k večjemu ugledu delovanja javne
uprave, hkrati pa spodbudila zainteresirano javnost,
da pristojnim organom sporoči predloge in pripombe,
ki se nanašajo na izboljšavo predpisov, postopkov,
zakonodaje.
V skladu z načeli oblikovanja in priprave predpisov, ki izhajajo iz Resolucije o normativni dejavnosti
(sprejete novembra 2009), ter da bi pridobili mnenje
čim več deležnikov, je pristojno ministrstvo k sodelovanju pri oblikovanju vsebine strategije povabilo tudi
strokovno in širšo javnost.

uresničevanja strategije

7.1 Promocija in komuniciranje z deležniki,
izvajanje strategije in nosilci

2020 – S trategija

N ačrt

7. Načrt uresničevanja strategije

uprava

Cilj razvoja javne uprave je, da s pomočjo različnih aktivnosti, projektov in ukrepov, ki izhajajo iz
strategije, zgradimo sodobno javno upravo, ki bo delovala profesionalno, strokovno, stabilno, učinkovito,
transparentno in skladno z načeli dobrega upravljanja. Vsekakor pa je pomembno, da je tako z nastajanjem strategije kot tudi z aktivnostmi, ki izhajajo iz
nje, čim bolj seznanjena tako strokovna kot tudi širša
javnost. Cilj je, da je vanjo vključenih čim več predlogov vseh deležnikov, da pridobimo njihova stališča do
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2015–2020

J avna

Tabela 17: Aktivnosti med pripravo strategije,

Kdaj

Aktivnost

september 2013

imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo strategije

oktober 2013

predstavitev načrta priprave in procesa strategije: dr. Karmen
Kern Pipan, Klaudija Koražija, dr. Gregor Virant »Staring Points
of the Process of Preparing “Strategy of Slovenian Public
Administration Development 2014–2020«, Ministrstvo za
notranje zadeve, obisk predstavnikov OECD
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razvoja javne uprave

Kdaj

Aktivnost

Deležniki (udeleženci in ciljna skupina)

junij 2014

Slovenska tiskovna agencija: objava članka o pripravi strategije
in poziv javnosti k predložitvi mnenj in predlogov

mediji, strokovna in širša javnost

junij, julij, avgust 2014

Operativna skupina je prejela številne predloge, jih pregledala,
proučila in smiselno upoštevala pri oblikovanju osnutkov vsebin
in akcijskih načrtov.

operativna skupina za pripravo strategije

maj, junij 2014

dejavna udeležba na delavnicah in okroglih mizah, ki sta jih
organizirali Evropska komisija in OECD (izmenjava izkušenj in
znanja med članicami EU o pripravi strategije)

člani operativne delovne skupine za pripravo
strategije

2015–2020

Deležniki (udeleženci in ciljna skupina)

OECD

december 2013–marec 2014

oblikovanje izhodišč za pripravo strategije in potrditev na
strateškem svetu

april 2014

sprejetje Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja
javne uprave 2014–2020 na Vladi RS, objava sporočila za javnost
o sprejetem sklepu vlade in objava novice na spletni strani MJU

Vlada RS, medijem poslano sporočilo za javnost,
seznanjena širša javnost

maj 2014

poziv strokovni javnosti, naj sporoči mnenje in predloge za
pripravo strategije – predložena Izhodišča za pripravo Strategije
nadaljnjega razvoja javne uprave 2014–2020

nevladne organizacije, združenja, zbornice,
sindikati

maj 2014

razširitev medresorske delovne skupine za pripravo strategije –
objava novih članov v sporočilu za javnost na spletni strani MJU

maj 2014

objava Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja
javne uprave 2014–2020 na spletni strani MNZ, portalu Stop
birokraciji in Nacionalnem interoperabilnostnem okviru s
povabilom k predložitvi mnenj in predlogov

N ačrt

uresničevanja strategije

september 2013–november 2014

uprava

predstavitev poteka procesa in temeljnih vsebin priprave
strategije: dr. Karmen Kern Pipan, Tadej Gabrijel, mag.
Sadra Seketin Lestan, Jelena Tabaković, Mateja Arko Košec
»Developing a Sustainable Strategic Framework for Public
Administration Reform Slovenia: Starting Points and Outlines«,
Bruselj, Evropska komisija in OECD, maj 2014
junij 2014

predstavitev zasnove, izhodišč, časovnice za pripravo strategije
strateškemu svetu delovne skupine

strateški svet delovne skupine za pripravo
strategije

julij 2014

predstavitev poteka procesa in temeljnih vsebin priprave
strategije: dr. Karmen Kern Pipan, Tadej Gabrijel, Klaudija
Koražija in dr. Gregor Virant »Preparation Strategy for further
development of the Slovenian public administration 2014–
2020«, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za notranje zadeve,
OECD-jev pregled delovanja javne uprave

OECD

uresničevanja strategije

uprava

N ačrt

J avna

strokovna in širša javnost
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J avna

uprava
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razvoja javne uprave

2015–2020

J avna

Kdaj

Aktivnost

Deležniki (udeleženci in ciljna skupina)

maj–november 2014

predavanja na strokovnih dogodkih, konferencah, članki in
objave v strokovnih revijah; objava publikacije tudi na spletni
strani MJU

interna, strokovna ter širša javnost

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

Tabela 18: Promocija in predstavitev strategije, njenih ciljev,

Kdaj

Aktivnost

Organizator

Udeleženci in ciljna skupina

december 2014,
januar 2015

javna obravnava Strategije razvoja javne uprave
2015–2020
in v okviru tega:

MJU

vsi deležniki:
strokovna javnost: predstavniki nevladnih
organizacij, sindikatov, ki zastopajo javni sektor,
združenja, zbornice

uresničevanja strategije

dr. Karmen Kern Pipan in Mateja Arko Košec, Ključni poudarki
nastajajoče strategije razvoja javne uprave RS 2014–2020 v luči
dviga učinkovitosti in uspešnosti upravnih organov in modela
CAF, VI. Dnevi upravnih enot, Tacen, september 2014

medresorska razprava o osnutku strategije med
ministrstvi ter potrditev strategije na strateškem svetu
poziv strokovni in širši javnosti k predložitvi mnenj in
predlogov pri pripravi strategije

N ačrt

Mateja Arko Košec in dr. Karmen Kern Pipan, Nova verzija
modela CAF 2013 in samoocenjevanje za dvig učinkovitosti
delovanja v javni upravi, [1] XXI. Dnevi slovenske uprave,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, Zbornik
referatov, september 2014

objava sporočila za javnost in obveščanje medijev

dr. Karmen Kern Pipan, Mojca Ramšak Pešec, mag. Mateja
Prešern, dr. Polonca Blaznik, Matija Kodra, Temeljni poudarki,
izzivi in priložnosti nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave
v luči aktualnih razvojnih evropskih perspektiv, XXI. Dnevi
slovenske uprave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo,
Ljubljana, Zbornik referatov, september 2014

januar 2015

predstavitev predloga strategije na Uradniškem svetu

MJU

člani Uradniškega sveta in predstavniki MJU

januar 2015

predstavitev osnutka strategije koalicijskim poslancem

MJU in DZ

poslanci koalicije v DZ, minister, državna
sekretarka, pripravljavci osnutka MJU

januar 2015

predstavitev predloga strategije predstavnikom
medijev

MJU

minister, državna sekretarka, mediji,
pripravljavci strategije

Mateja Arko Košec in dr. Karmen Kern, Izzivi in priložnosti
managementa sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja
javne uprave, 23. konferenca Slovenskega združenja za kakovost
in odličnost, Portorož, november 2014

podrobnejša predstavitev vsebine, časovnega načrta
dejavnosti in ukrepov, ki so zapisani v strategiji –
brifing

dr. Karmen Kern Pipan, »Administrative Capacity Building in
Europe and the Contribution of CAF: Lessons Learned from
Member States«, 6. mednarodna konferenca »Impact in Results
with CAF«, Rim, november 2014
november 2014
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potrditev prvega predloga osnutka strategije na strateškem
svetu

ministrstva in strateški svet

N ačrt

seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega
načrtovanja in vodenja kakovosti v javni upravi z naslovom Indepth training on enhancing institutional capacity and efficient
public administration and the CAF model (Common Assesment
Framework), september 2014

uresničevanja strategije

ukrepov, aktivnosti, december 2014-april 2015

MJU

februar 2015

predstavitev osnutka strategije predstavnikom
gospodarstva

GZS in MJU

predstavniki GZS, minister, državna sekretarka,
pripravljavci strategije

februar 2015

predstavitev osnutka strategije predstavnikom
sindikatov

MJU

MJU, predstavniki sindikatov
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2015–2020

J avna

uprava
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Kdaj

Aktivnost

Organizator

Udeleženci in ciljna skupina

Kdaj

Aktivnost

Organizator

Udeleženci in ciljna skupina

februar 2015

predstavitev osnutka strategije predstavnikom
nevladnih organizacij (CNVOS)

MJU

predstavniki nevladnih organizacij, državna
sekretarka, pripravljavci strategije

oktober 2014–januar
2015

predavanja, članki, objave v strokovnih revijah,
predstavitev dobrih praks

MJU

strokovna in širša javnost

februar 2015

predstavitev osnutka strategije državnim sekretarjem
drugih ministrstev

MJU

državni sekretarji Vlade RS, predstavniki MJU

marec 2015

potrditev končnega predloga strategije na strateškem
svetu

MJU

člani strateškega sveta

april 2015

ponovna medresorska razprava o osnutku strategije
med ministrstvi

MJU

ministrstva in vladne službe

april 2015

potrditev predloga Strategije razvoja javne uprave
2015–2020 na seji Vlade RS ter objava, obveščanje,
promocija in priprava dvoletnih akcijskih načrtov
ukrepov

Vlada RS

vlada, strokovna javnost

novinarska konferenca po seji Vlade RS – predstavitev
strategije, njenega namena in ciljev; objava sporočila
za javnost o sprejetju strategije na spletni strani vlade
in MJU ter portalu Stop birokraciji

Urad vlade za
komuniciranje

april 2015

mediji, širša javnost

razvoja javne uprave

2015–2020

delovni sestanek s predstavniki Evropske komisije
v Bruslju o nadgradnji osnutka Strategije razvoja
javne uprave RS 2014–2020 ter pripravi operativnega
programa z vidika priprave ukrepov in kazalnikov –
udeležba predstavnikov operativne delovne skupine
za pripravo strategije
Konferenca – SZKO – Slovensko združenje za kakovost
in odličnost – dr. Karmen Kern Pipan, Mateja Arko
Košec: Izzivi in priložnosti managementa sistema
kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave
sodelovanje in dejavna udeležba predstavnikov
MJU na mednarodni konferenci – 6th European CAF
Users Event – predstavitev izkušenj in dobrih praks o
uporabi modela CAF v Sloveniji
predstavitev nastajajoče strategije razvoja javne
uprave v Strasbourgu na zasedanju Evropskega
odbora za demokracijo in upravljanje pri Svetu Evrope

SZKO

uresničevanja strategije

uprava

N ačrt

N ačrt

uresničevanja strategije

J avna

dejavno sodelovanje v razpravi in predstavitev
načrtov za izboljšanje delovanja javne uprave z njeno
posodobitvijo in prenovo v okviru Neformalne mreže
javnih uprav Evropske unije (EUPAN) v Rimu

145

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

S promocijo Strategije razvoja javne uprave
2015–2020, izvedeno s pomočjo različnih vrst komunikacijskega orodja, bomo javnost prepričali, da se javna
uprava razvija v sodoben in učinkovit servis, katerega
glavni namen je postati partner svojim uporabnikom.
Cilj javne uprave je zmanjšati stroške delovanja, povečati učinkovitost, predvsem pa izboljšati kakovost
storitev, namenjenih državljanom. Ko bo javnost verjela temu sporočilu in ga sprejela za resnično, bo lahko
javna uprava dosegla večji ugled v očeh uporabnikov.

J avna

7.2 Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije
Za dosego strateških ciljev bodo pristojni posamezni nosilci, ki izvajajo potrebne aktivnosti in na
svojem področju opravljajo nadzor nad opravljenim
delom. Ob tem si morajo organi vseskozi prizadevati
za zmanjševanje birokratskih ovir, iskanje hitrih rešitev z uporabo sodobne tehnologije in udeležbo uporabnikov pri uveljavljanju njihovih pravic in interesov.
Postopki, ki jih izdajo upravni organi, bodo morali biti
hitri in učinkoviti ter rešeni v zakonitem roku.
Vzpostaviti bo treba individualno odgovornost za
ravnanje v skladu s postavljenimi standardi že na najnižji ravni, na ravni, ki je najbližje uporabniku. Namen
določanja standardov v javni upravi je, da je prvi korak pri stalnem izboljševanju poslovanja javne uprave
usmerjen v racionalno porabo sredstev in doseganje
zadovoljstva strank.

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

bo potekalo prek spletne aplikacije za spremljanje
uresničevanja akcijskih ukrepov strategije, s pomočjo
katere bodo posamezni nosilci poročali o doseženem
napredku dvakrat letno (ob polletju in koncu koledarskega leta). Imenovana bo posebna operativna delovna skupina, v kateri bodo nosilci – skrbniki za izvedbo
potrebnih aktivnosti v podporo sprotnemu napredku
pri zastavljenih ciljih.
Poročilo o izvedbi ukrepov bo dvakrat letno obravnaval in potrdil strateški svet, ki ga bo vodil minister,
pristojen za javno upravo, in ga bodo sestavljali člani
strateškega sveta, vključeni v delovno skupino, ki je
pripravila Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020.
Namen delovanja strateškega sveta je ovrednotenje dela po posameznih strateških ciljih in potrditev
načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije ter predložitev periodičnih polletnih in letnih poročil v obravnavo Vladi RS.

uresničevanja strategije

uprava

N ačrt

N ačrt

uresničevanja strategije

J avna

Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije sta
ključnega pomena, zato bo Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost Ministrstva za javno
upravo pripravila enoten koncept, ki bo podlaga za pripravo spletne aplikacije za spremljanje uresničevanja
akcijskih ukrepov strategije.
Spremljanje izvajanja Strategije razvoja javne
uprave 2015–2020 ter zastavljenih ciljev in ukrepov
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8.
Dejavniki
tveganja za
uresničevanje
strategije
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razvoja javne uprave

8. Dejavniki tveganja za uresničevanje
strategije

• nepripravljenost na izvajanje reformnih ukrepov za

Pomembni dejavniki tveganja za uresničevanje
zastavljenih strateških ciljev so:
• politična nestabilnost, pogoste menjave vlad in ministrov, kar onemogoča zagotavljanje konsistentne
vizije, uresničevanje prednostih ciljev, strategije in
izvedbo ukrepov,
• slabe gospodarske in finančne razmere v državi ter
zaradi tega pomanjkanje finančnih sredstev,
• slaba politična kultura in pomanjkanje politične
volje za urejanje pomembnih področij v državi, na
katerih so potrebne korenitejše reforme,
• nesposobnost in neodločnost pri sprejemanju pomembnih strateških odločitev ter neprevzemanje
osebne odgovornosti,
• neprepoznavanje pomena potrebnih reform ter zaradi tega nezadostna dodelitev finančnih in kadrovskih
virov, ki so potrebni za preboj in sistemski razvoj,
• nepripravljenost institucij javne uprave za uresničitev sprememb in odpor nekaterih pristojnih organov do poenostavljanja administrativnih postopkov,
• splošno slabo zaupanje državljanov v državno upravo,
• dolgotrajno uresničevanje ali neuresničitev predlogov ali pobud, zaradi česar se povečuje nezaupanje
v delovanje javne uprave,

•

•
•
•

•

•

odpravo administrativnih ovir in postopke deregulacije,
prevelika odvisnost od zunanjih izvajalcev in partnerjev, zaradi česar lahko morebitne motnje pri
zunanjem partnerju ogrozijo zmožnost države za
zagotavljanje učinkovitih, stabilnih in zanesljivih
storitev javne uprave,
pomanjkanje ozaveščenosti o potrebnosti merjenja
uspešnosti in učinkovitosti delovanja in uporabe virov,
vpliv politike na upravljanje kadrov in delovanje javne uprave, kar vpliva na ugled državne uprave,
profesionalizacija uprave z vsemi moralnimi in etičnimi standardi javnih uslužbencev in njihovo usposobljenostjo kot vrednota ni dovolj prepoznana oziroma je premalo upoštevana,
nezadostna podpora strokovnosti in kadrovanju v
skladu z zahtevami delovnih procesov in ciljev organizacije,
nestalnost institucionalnega okvira (spremembe
ministrstev, institucij) ter s tem pomanjkanje finančnih sredstev zaradi večjih stroškov in neobvladovanja organizacijskih težav.

2015–2020

tveganja za uresničevanje strategije

uprava

D ejavniki

J avna
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Priloga 1: Pojmovnik
Dekoncentracija (ali upravna decentralizacija) (angl.
deconcentration (or administrative decentralisation):
kadar so državni organi organizirani teritorialno in te
enote nimajo regulatornih ali drugih pristojnosti, razen
izvajanja predpisov, ki jih sprejmejo parlament in vlada, govorimo o dekoncentraciji ali upravni decentralizaciji. Tak primer so upravne enote, davčne uprave,
policijske uprave ipd.
Déležnik (angl. stakeholder): oseba, skupina ali organizacija, ki ima neposreden ali posreden delež ali interes
v organizaciji, ker lahko vpliva na organizacijo ali organizacija lahko vpliva nanj. Primer zunanjih deležnikov
so odjemalci, dobavitelji, partnerji, vladne organizacije
in predstavniki skupnosti ali družbe; primer notranjih
deležnikov so zaposleni ali skupine zaposlenih.
Delovno mesto (angl. workplace): je najmanjša enota
organizacije organa.
Del plače za delovno uspešnost (angl. job performance bonus): tisti del plače, ki ga lahko prejmeta javni
uslužbenec in funkcionar za nadpovprečno uspešno
opravljeno delo v določenem obdobju.
Dobra praksa (angl. good practice): najboljši pristopi,
politike, procesi ali metode, ki vodijo k izjemnim dosež-
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kom. Ker pa je težko ugotoviti, kaj je najboljše, večina
organizacij raje uporablja izraz »dobra praksa«. Načini ugotavljanja dobre prakse zunaj organizacije lahko
vključujejo primerjavo z drugimi in zunanje učenje.
Državni organ (angl. state authority): organ državne
uprave in drug državni organ.
Državna uprava (angl. state administration): je del izvršilne oblasti v RS, ki opravlja upravne naloge. Upravne naloge opravljajo vlada, ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote.
Drug državni organ (angl. other state authority): Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko
sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in
drug državni organ, ki ni organ državne uprave.
Drugi pogoji za opravljanje dejavnosti (angl. other
conditions for activities): so pogoji, ki jih mora poslovni subjekt oziroma posameznik izpolnjevati med opravljanjem dejavnosti in niso predmet posebnih pogojev
oziroma t. i. vstopnih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti.
Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (angl. Single document to enable better regulation and business environment and increase

competitiveness): pomeni zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci in
roki uresničitve.
EMMS – Enotna metodologija za merjenje stroškov
zakonodaje (angl. Common methodology for measuring costs of regulation): metodologija, ki je bila privzeta na podlagi mednarodne metodologije (metodologija SCM), ki je sprejeta v vseh državah članicah, za
poenostavitev postopka kvantitativnega ocenjevanja
administrativnih stroškov, ki jih podjetjem (in drugim)
povzročijo državni (lahko tudi lokalni) predpisi.
Inšpekcijski nadzor (angl. Inspection, inspection procedure): inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem
oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov.
Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji kot uradne
osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Inšpekcijski svet (angl. Inspection Board): Inšpekcijski
svet je stalno medresorsko delovno telo, ki ga vodi minister, pristojen za upravo, lahko pa za vodenje pooblasti drugo osebo. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni
inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni
organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija,
oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni
organ pooblasti. Naloge Inšpekcijskega sveta so povezane z doseganjem večje učinkovitosti in usklajenosti
delovanja inšpekcij.
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Javna uprava (angl. public administration): družbeni podsistem, ki ima dve ključni funkciji: strokovno
sodeluje pri pripravi javnih politik in sprejete politike
neposredno izvaja. Javno upravo sestavljajo državna
uprava, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil.
Javni interes (angl. public interest): javni interes je širša družbena korist ter je izražen v področnih zakonih
in drugih predpisih, služi pa tudi zasebnemu interesu.
Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora
z namenom varovanja javnega interesa ter interesov
pravnih in fizičnih oseb.
Javni sektor (angl. public sector): sestavljajo ga državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti.

P riloga 1: P ojmovnik

J avna

Javni uslužbenec (angl. public employee): posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju.
Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti niso javni uslužbenci.
Kompetence (angl. competences): vse sposobnosti
uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne, da
kdo uspešno, učinkovito in v skladu s standardi delovne uspešnosti opravi določeno nalogo, delo ali odigra

157

uprava

2020 – S trategija

razvoja javne uprave

2015–2020

vlogo v poslovnem procesu. Zajemajo znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti,
prepričanja, vrednote, samopodobo …

P riloga 1: P ojmovnik

Kompetenčni model (angl. competency model): je
orodje za upravljanje človeških virov.
MSP test (angl. Small and medium-sized enterprises
test): je presoja učinkov predloga predpisa na gospodarstvo, predvsem na mikro-, mala in srednje velika
podjetja.
Organ državne uprave (angl. state administration
body): ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna
služba in upravna enota.
Osnovna plača (angl. basic salary): tisti del plače, ki
ga prejema javni uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane
rezultate dela v posameznem mesecu. V osnovni plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali
funkcionarja.
Plača (angl. salary): plača je sestavljena iz osnovne
plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Plačni sistem (angl. wage system): sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, vključno
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s pravili za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravili za določanje obsega sredstev za plače.
Položaj (angl. position): delovno mesto z vodstvenimi
pooblastili in odgovornostmi.
Predstojnik (angl. head): oseba, ki vodi delo državnega organa oziroma uprave lokalne skupnosti; predstojnik ministrstva je minister, predstojnik občinske uprave je župan.
Pristop (angl. approach): celovit način, kako dosežemo, da se kaj zgodi; sestavljajo ga procesi in strukturirana dejanja v okviru načel in politike.
Proces (angl. process): nabor dejavnosti, ki vplivajo
druga na drugo, saj izhod iz ene dejavnosti postane
vhod v drugo. Procesi dodajajo vrednost s tem, ko ob
uporabi virov pretvarjajo vhode v izhode.
Profesionalnost (angl. professionalism): pojem profesionalnosti ni statična kategorija, ampak dinamična,
saj se odziva na spremembe v družbi. Pomeni strokovnost, kakovost dela in odgovoren pristop k delu, ki
vključuje tudi etičnost.
RIA (angl. Regulatory Impact Analysis): analiza učinkov predpisov je v svetu znana in uveljavljena pod imenom RIA (angl. tudi Regulatory Impact Assessment) in

pomeni poseben postopek preverjanja učinka predpisa na družbo ter omogoča sistematično obliko presoje
različnih učinkov predpisov.
Samoupravne lokalne skupnosti (angl. self-governing
local communities): so občine in pokrajine. Občine so
temeljna raven lokalne samouprave. Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve
regionalnega pomena.
Sistemizacija delovnih mest (angl. job classification):
je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za opravljanje nalog organa, z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.
Strategija (ang. strategy): visokonivojski načrt, ki opisuje taktiko, s katero namerava organizacija doseči
svoje poslanstvo in svojo vizijo, ki se nato pretvorita
v usklajene strateške načrte in cilje, ki odražajo to, kar
mora organizacija storiti.
Strokovna usposobljenost (angl. professional competence): so strokovno znanje in osebne sposobnosti za
opravljanje dela. Strokovno znanje sestavljajo izobrazba, funkcionalno znanje in specialno znanje.
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organov na teritorialno nižji ravni, ki zagotavlja storitve
državne uprave za prebivalce. Te enote nimajo regulatornih ali drugih pristojnosti, razen izvajanja predpisov,
ki jih sprejmeta parlament in vlada (dekoncentracija ali
upravna decentralizacija). Tak primer so upravne enote, davčne uprave, policijske uprave ipd.
Uradnik (angl. official): javni uslužbenec, ki v organu
opravlja javne naloge, to je naloge, ki so neposredno
povezane z izvajanjem oblasti ali varstvom javnega interesa.
Vizija (angl. vision): opis, kaj poskuša organizacija
dolgoročno doseči. To naj bi bilo jasno vodilo za izbiro
sedanjega in prihodnjega poteka dejavnosti; skupaj s
poslanstvom je podlaga tudi za strategijo in politiko.

P riloga 1: P ojmovnik

J avna

Vrednote (angl. values): filozofija ali načela delovanja,
ki usmerjajo notranje ravnanje organizacije, pa tudi
njene odnose z zunanjim svetom. Vrednote dajejo zaposlenim napotke, kaj je dobro ali zaželeno in kaj ni.
Močno vplivajo na vedenje posameznikov in timov ter
se uporabljajo kot široke smernice v vseh položajih.
Vstopni pogoji (angl. entries): so pogoji, ki jim mora
družba ali podjetnik izpolnjevati, preden začne opravljati določeno dejavnost oziroma poklic.

Teritorialna organizacija uprave (angl. territorial organisation of administration): organizacija državnih
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RS
MJU
MDDSZ

P riloga 2: S eznam

kratic

MIZŠ
MNZ
MF
MP
MZZ
MOP
MGRT
MORS
MZ
MI
MK
EU
SZKO
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Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za kulturo
Evropska unija
Slovensko združenje za kakovost
in odličnost

GSV
SVRK
UE
UMAR
SVZ
KPK
IP
GZS
SOS
ZOS
NVO
CNVOS
UČV
MKGP
OECD

Generalni sekretariat Vlade RS
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
upravna enota
Urad RS za makroekonomske analize
in razvoj
Služba Vlade RS za zakonodajo
Komisija za preprečevanje korupcije
Informacijski pooblaščenec
Gospodarska zbornica Slovenije
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
nevladne organizacije
Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij
upravljanje človeških virov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
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napredk a in k akovosti sodobne javne uprave

Vlada Republike Slovenije v podporo uresničevanju Strategije razvoja javne uprave 2015–2020,
št.01000/-9/2014/11 z dne 29. 4. 2015, v Republiki
Sloveniji sprejema

Politiko napredka in kakovosti sodobne
javne uprave
Javni uslužbenci izhajamo iz potreb deležnikov in uporabnikov upravnih storitev, načel in vrednot zakonitosti in vladavine prava, strokovnosti in profesionalnosti,
sodelovanja, transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije, odzivnosti in usmerjenosti k uporabniku, vključenosti, pravičnosti, poštenosti, inovativnosti,
uspešnosti in optimalne uporabe virov ter ravnamo:
zakonito, samostojno, politično nevtralno, strokovno,
nepristransko, transparentno, etično in odgovorno.
Temeljne vrednote pri našem vsakodnevnem ravnanju:
Odgovornost – odgovorni smo vsem deležnikom, na
katere s svojimi odločitvami ali ukrepi tudi vplivamo.
Odgovornost uveljavljamo s transparentnim delovanjem, vladavino prava ter s sodelovanjem, pravičnostjo in vključenostjo.
Transparentnost – zagotavljamo javnost in odprtost
svojega delovanja, zato da so poraba javnih sredstev,
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sprejemanje predpisov, sklepanje pogodb in zaposlovanje v javni upravi pregledni.

ustrezajo potrebam družbe in javnemu interesu, z optimalno izrabo vseh virov.

Vladavina prava – spoštujemo pravne okvire, jih
nepristransko uveljavljamo in zagotavljamo popolno
varstvo človekovih pravic ter si prizadevamo za usklajeno delovanje in sodelovanje izvršilne, zakonodajne
in sodne veje oblasti. Pri svojem delu si prizadevamo
za širjenje dobrih praks.

Usmerjenost k soglasju – z usklajevanjem različnih
interesov v družbi dosegamo široko soglasje o tem, kaj
je v najširšem interesu celotne skupnosti in kako je to
mogoče doseči. Imamo dolgoročno perspektivo trajnostnega razvoja.

Naši lkjučni strateški cilji, za dosego katerih delujemo v skladu s sprejeto Strategijo razvoja javne uprave
2015–2020 in ukrepi akcijskih načrtov, so:
odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne uprave, usmerjene k uporabniku; učinkovita uporaba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih
virov; odgovorno, odprto in transparentno delovanje
javne uprave; ničelna toleranca do korupcije in krepitev
integritete; profesionalizacija ter razvoj strokovne usposobljenosti in inovativnosti javnih uslužbencev; sistem
prožnega upravljanja kadrov z mehanizmi odgovornosti
in nadgradnja sistema plač z motivacijskimi mehanizmi;
posodobitev upravnega procesnega prava in sistema
inšpekcijskega nadzora; izboljšanje sistemov kakovosti,
programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov; izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, presoja učinkov in
vključevanje ključnih deležnikov ter učinkovita informatika, povečanje uporabe e-storitev, digitalizacija in interoperabilnost informacijskih rešitev.

Inovativnost, uspešnost in učinkovitost – uporabljamo sodobna orodja in moderne sisteme vodenja
kakovosti poslovanja, smo inovativni in stalno izboljšujemo procese za doseganje odličnih rezultatov, ki

Dr. Miroslav Cerar
predsednik

Sodelovanje, pravičnost in vključenost – sodelujemo z vsemi deležniki na pravičen in organiziran način, jih seznanjamo in vključujemo v procese tako, da
zagotavljamo vključenost vseh ključnih deležnikov, še
posebej najranljivejših skupin. Delujemo etično, profesionalno, strokovno, racionalno, odgovorno in samostojno v zakonitih in razumnih rokih.
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ter navedba sodelujočih

2015-2020

in Tanji Wondra. Osnutek gradiva Strategije razvoja
javne uprave 2015-2020 je nastajal ob podpori in v
sodelovanju z Evropsko komisijo, za kar se ji na tem
mestu zahvaljujemo. Pričujoč dokument je bil v javni razpravi od 23.12.2014 do 18.2.2015. Prejeli smo
dragocene pripombe in večina je bila upoštevana v
končni verziji dokumenta. Vlada RS je na seji dne, 29.
aprila 2015, sprejela Strategijo razvoja javne uprave
2015–2020, potrdila pa je tudi Politiko napredka in
kakovosti sodobne javne uprave, ki jo sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave,
usmerjene v napredek in kakovost.

razvoja javne uprave

nu Levaniču, mag. Domnu Bizjaku, dr. Romanu Lavtarju, Mojci Ramšak Pešec, Štefki Korade Purg, mag.
Juriju Bertoku in članom operativne delovne skupine:
Mateji Arko Košec, Marku Aškercu, Nini Langerholc
Čebokli, Jerci Rupert, mag. Branku Vidiču, mag. Silviji Drašler, Mojci Reinhardt, Jožici Kraljič, mag. Nataliji Sajevec Plavčak, Barbari Koželj Sladič, mag. Nini
Legat Čož, mag. Sandri Seketin Lestan, Tatjani Verli
Gorenšek, mag. Darji Drnovšek, Iztoku Hrovatu, Veri
Hrovatin, Tadeju Gabrijelu, dr. Polonci Blaznik, Poloni
Kobal, dr. Alenki Žužek Nemec, Matiju Kodri, Slavku
Patekarju, mag. Matjažu Remicu, mag. Mojci Gregorič, Žigi Pavšiču, Vesni Gajšek, Martini Kuliš Potokar,
Urški Starc, Vanji Režonja Utenkar, mag. Mateji Jaklič,
Jeleni Tabaković, mag. Juriju Mezku, Klaudiji Koražija,
mag. Mateji Prešern, Urški Gorenc, Mateji Peterca,
Alenki Pšeničnik, Lidiji Apohal Vučković, mag. Urški
Skok Klima, Sašu Matasu, Stanetu Cvelbarju, Petri
Aleksandri Marolt Vajda, mag. Ladu Bradaču, mag.
Danilu Jamerju, Andrejki Grlić, mag. Simonu Starčku,
Zdenki Bajuk, mag. Nini Hadžimulić, Dušanki Kotnik,
Alenki Marovt, Katji Lautar, Mihu Bizantu, Samu Logarju, Juretu Lebnu, dr. Juriju Žureju, Andreji Lang,
Primožu Štrancarju, Kristini Kotnik Šumah, Nataliji
Drnovšek, Majdi de Gleria, Luciji Remec, Petri Brus,
Iki Vozelj, Ernestu Mencigarju, Darku Bukovinskemu

S trategije

javne uprave 2014- 2020« in odločitev o pripravi
predloga »Strategije nadaljnjega razvoja slovenske
javne uprave 2014 - 2020« ter določila Ministrstva
za notranje zadeve kot nosilca priprave dokumenta.
Skladno z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/2013, 47/13-ZDU-1G
in 65/14) je v mesecu septembru 2014 Ministrstvo za
javno upravo (MJU) od Ministrstva za notranje zadeve prevzelo naloge s področja javne uprave in Vlada
RS je Ministrstvo za javno upravo določila kot nosilca
priprave in usklajevanja predloga Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v mesecu oktobru 2014 aktivno prevzel vodenje strateškega
sveta in delovne skupine, njegova namestnica je bila
mag. Renata Zatler, državna sekretarka. Pri nastanku
tega dokumenta se Ministrstvo javno upravo posebej
zahvaljuje vodji operativne delovne skupine, dr. Karmen Kern Pipan ter članom strateškega sveta: prof.
dr. Janezu Staretu, prof. dr. Marku Ferjanu, prof. dr.
Borutu Rusjanu, mag. Alenki Avberšek, mag. Tomislavu Nemcu, Darku Staretu, Andreju Engelmanu, mag.
Ireni Roštan, Alešu Cantaruttiju, mag. Dušanu Pšeničniku, Matevžu Hriberniku, Mateji Sotler Štor, Goranu
Forbiciju, Renatu Golobu, mag. Janku Burgarju, Deja-

priprave

Sprejem strategije razvoja javne uprave je bil nujen,
da bi izboljšali in modernizirali njeno delovanje, pripomogli k boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo ter dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti
celotne države. Obstoj strategije javne uprave pa
pomeni tudi enega izmed predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja v okviru programiranja za novo finančno obdobje, ki jih mora Slovenija
izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru zahtev
Evropske komisije. Na Ministrstvu za notranje zadeve
je bila v septembru 2013 s sklepom imenovana delovna skupina za pripravo Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020, ki jo je vodil strateški
svet pod vodstvom prof. dr. Gregorja Viranta in namestnice mag. Renate Zatler ter operativna delovna
skupina pod vodstvom dr. Karmen Kern Pipan. Člani
strateškega sveta, ki so sodelovali pri pripravi izhodišč dokumenta so bili: prof. dr. Janez Stare, mag.
Alenka Avberšek, mag. Tomislav Nemec, prof. dr.
Polona Kovač, Štefka Korade Purg in mag. Franci Klužer. Osnutek izhodišč Strategije razvoja javne uprave
2015-2020 je bil v javni razpravi od 28. 5. 2014 do 30.
6. 2014. Prejeli smo koristne predloge in jih smiselno
upoštevali v nadaljnjem procesu priprave besedila in
ukrepov. Vlada RS je 24. 4. 2014 sprejela »Izhodišča
za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske
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Proces priprave Strategije razvoja javne
uprave 2015-2020 ter navedba sodelujočih

165

za:
državljane
poslovne subjekte
javne uslužbence

cilji:
storitve
kakovostne, hitre in dostopne
informacije
jasne in enostavne
uslužbenci
prijazni, strokovni, motivirani,
usmerjeni v rešitve in z visokimi
etičnimi standardi

Javna uprava 2020

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020

