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1. UVOD

Sodobni imperativ našega casa, tj. stalnica spreminjanja, vnaša drugacen nabor vrednot in
nacinov upravljanja v organizacije javne uprave in ne le v zasebni sektor. Nitijavna uprava kot
sistem niti njeni posamezni deli ne morejo delovati samozadostno, ceprav niso podvrženi
tržnim zakonitostim. Stremljenje za dobickom, znacilno za osnovno poslanstvo zasebnih
poslovnih subjektov, bi lahko v javni upravi predstavili kot izpolnjevanje pricakovanj
uporabnikov javnih storitev in drugih udeleženih strani (ang. stakeholders) ob hkratnem
varstvu javnega interesa. Dabi to dosegali, mora javna uprava delovati kakovostno, odlicno in
inovativno. Družbeno okolje, v katerem mora in želi delovati, mora aktivno soustvarjati.
Osnovoza izboljšanje delovanja lahko išcemo le v analizi obstojecega, saj nam pregled stanja
poda izhodišce za nadgradnjo. Zato moramo delovanje javne uprave stalno spremljati, ga
meriti in vrednotiti glede na zastavljene cilje. Sodobna javna uprava namrec ne deluje (vec) le
po klasicnih nacelih javnega sektorja, temvec postavlja v ospredje poleg zakonitosti,
strokovnosti in objektivnosti nacela uspešnosti in ucinkovitosti, odprtosti in preglednosti ipd.
Celovito izboljševanje delovanja organizacije je možno z integracijo razlicnih pristopov, da bi
tako združili organizacijske, poslovne ter cilje izboljševanja kakovosti. Organizacija, ki želi
biti uspešna, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen
sistem menedžiranja svojega poslovanja. Izboljševanje delovanja pa je mogoce doseci na vec
nacinov.

2. OBSTOJECI STANDARDI, MODEL/IN DRUGI PRISTOPI

Družbeni razvoj je v preteklih desetletjih terjal konceptualne spremembe, sprva v zasebnem
sektorju, kmalu nato tudi v javni upravi. Zato so se s ciljem stremljenja k (naj)boljšemu
izoblikovala razna orodja in pristopi. Prvi so bili posamicni (pretežno ekonomski) kazalniki,
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nato so sledili standardi zagotavljanja kakovosti z dolocitvijo minimalnih kriterijev (ang.
QuaUty Assurance), med katerimi je najbolj razširjen sistem vodenja ISO 9000. V nekaj
desetletjih po 2. svetovni vojni je sledila radikalna nadgradnja, saj so se zaceli oblikovati
razlicni modeli kakovosti, ki za razliko od standardov stremijo k spodbujanju stalnih izboljšav
(ang. QuaUtyManagement). Med temi modeli so postali najbolj opazni tisti, ki so jih za svojo
oporo prevzele razne organizacije, ki so vodile postopke tekmovanj oz. izbora najboljših, kar
je vodilo predvsem v identifikacijo in s tem v prenos najboljših praks. Med najbolj
uveljavljenimi je brez dvoma evropski model odlicnosti EFQM,ki ga poznamo tudi pri nas v
sklopu postopka za podelitev Priznanja RSza poslovno odlicnost. Ponudba orodij pa s tem
nikakor ni izcrpana in se vseskozi dopolnjuje z raznimi parcialno usmerjenimi standardi in
pristopi, med katerimi so v Sloveniji, tudi v javni upravi, med najbolj odmevnimi:

- model kakovosti CAF (za organizacije v javnem sektorju, razvit v okviru EU),
- standardi in koncepti s prednostno usmeritvijo v razvoj kadrov (npr. SiOK-organizacijska

klima, standard Vlagatelji v ljudi, analiza potreb po usposabljanju),
- sistem financnih kazalnikov uspešnosti in ucinkovitosti (vec projektov po tipih organov,

npr. za obcine, za davcne urade, posebej tekoce racunovodstvo idr.),
- posamezni pristopi razvoja kazalnikov stanja in izboljšav, ki so jih po tujem zgledu uvajala

najbolj uspešna domaca podjetja (npr. zlasti sistem uravnoteženih kazalnikov- BCS,
metoda 20 kljucev, pa tudi bolj osnovni, kot so poslovni nacrti ipd.).

ZnamenitDemingovkrogimenovantudi PDCA(ang.Plan- nacrtuj, ang. Do- stori, ang. Check
- preveri, ang. Act - ukrepaj) najdemo v vecini omenjenih orodij, saj so vsa namenjena
izboljševanju poslovanja na strukturiran nacin. Orodja, ki pa jih lahko oznacimo kot
menedžerska, pomenijo strateški, celovit pristop k organizaciji in so prakticno holisticna, ker
obsegajo vsa kljucna podrocja delovanja. Dodatno je za slovensko javno upravo znacilno, da je
bila v zadnjem obdobju podvržena kopici sistemskih in ožjih rešitev, kjer bi lahko nanizali vsaj
sprejem slovenske državljanske listine v obliki uredbe o nacinu poslovanja organov javne
uprave s strankami (v lo2001), obsežno analizo stanja po ministrstvih v lo200213 po podrocjih
organizacije, kadrov, izobraževanja, upravnih postopkov ter javnosti in kakovosti, ankete o
zadovoljstvu strank in zaposlenih (zlasti na upravnih enotah, pretežno od lo2002), uvajanje
postopkov letnih razgovorov z zaposlenimi (od lo 2003 dalje), razvoj strategije nadaljnje
reforme javne uprave (za srednjerocno obdobje 2003-5 in v okviru Strategije razvoja Slovenije
do lo2013) ter revizijo vladne politike kakovosti (konec lo2003).

Zaradi pestrosti in neuravnoteženosti raznih pristopov se v zadnjem casu cedalje bolj
poudarjeno kaže potreba po razvoju celovitega (integrativnega) modela kakovosti oz.
odlicnosti v slovenski javni upravi, ki bi povezal opravljeno delo in omogocal primerjave ter
nadgradnje. Celovit sistem merjenja in stalnega izboljševanja organizacije zajema vsa kljucna
podrocja in segmente poslovanja. Organizacija z ustrezno izbiro menedžerskih orodij celovito
obravnava vsa svoja kljucna podrocja delovanja: voditelje kot glavne nosilce razvoja, ki z
ustreznimi strategijami in politikami uspešno vodijo zaposlene, razvijajo partnerstva in vire
ter obvladujejo procese in spremembe v organizaciji. Celovit sistem merjenja doseganja
postavljenih ciljev kljucnih podrocij organizacije zajema rezultate odjemalcev, zaposlenih,
družbe ter kljucne rezultate uspešnosti delovanja. Pri tem je pomembno, da organizacija
jasno opredeli rezultate, ki si jih je pri izdelavi politike in strategije postavila za cilj. Rezultati
obsegajo uspešnost organizacije, tako financno kot operativno, ter kako organizacijo
ocenjujejo vse njene udeležene strani.
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3. RAZVOJCELOVITEGA MODELA ODLICNOSTIV (SLOVENSKI)JAVNI
UPRAVI

Iskanje celovitega modela odlicnosti ni namenjeno samemusebi, saj ne stremi k oblikovanju
novega modela zaradi modela. Ravnonasprotno - integracija obstojecega naj bi bila korak k
povezovanju poznanega, pri cemer bi upoštevali tisto, kar se je izkazalo kot uporabno, tako
nasploh kot v okviru javne uprave v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Celoviti model
je smiselno vpeljati tudi z metodoloških vidikov, ki vodijo k verodostojnosti vsebine:

- celoviti model se lahko priporoca in scasomastandardizira od zgoraj navzdol (z ravni vlade
oz. konkretneje Ministrstva za javno upravo na raven posameznih organov),

- celoviti model zagotavlja (sprva prostovoljno, srednjerocno obvezno) sodelovanje in
neposredno vkljucitev vseh organov javne uprave,

- zaradi ekonomije obsegaje enotni pristop bolj racionalen (zmanjšajo se režijski stroški, ni
praznega teka casa, truda in denarja posameznih preizkuševalcev dolocenih orodij),

- celoviti model omogoca primerljivost bolj ali manj istovrstnih organov javne uprave po
splošnih merilih, veljavnih za vse tipe organov ter podrocja in naravo njihovega dela,

- skupni koncept celovitega modela odlicnosti za javno upravo z evropskim modelom odlicnosti
EFQMje kljucen za primerljivost med javnim in zasebnimsektorjem, kar je nujna osnovaza
interaktivni prenosuporabnih dobrih praks in sinergijo javno-zasebnegapartnerstva.

Vsi navedeni vidiki so že pred okvirno dvajsetimi leti botrovali nastanku, širjenju, uporabi in
izboljšavam evropskega modela odlicnosti EFQM. Model namrec služi kot podlaga za
podeljevanje evropske nagrade kakovosti (ang. European Quality Award) v Bruslju ter prek 20
nacionalnih nagradza kakovost v Evropi od lo 1988, sprva le v zasebnem sektorju, od lo1999pa
v treh osnovnih kategorijah: 1- velika podjetja, 2- mala in srednja podjetja, 3- javni sektor.
Dodatnoje treba izpostaviti, da evropski model odlicnosti EFQM sodi med t. i. holisticne
pristope, kjer je organizacija analizirana in spodbujena k izboljšavam na vseh podrocjih
svojega delovanja, upoštevaje cilje (rezultate) in vire (dejavnike). Model EFQMtemelji na
naslednji predpostavki: odlicni rezultati pri delovanju, odjemalcih (neposrednih uporabnikih
organizacije), zaposlenih in družbi se dosegajo z voditeljstvom, ki je gonilo politike in
strategije, zaposlenih, partnerstev in virov ter procesov. Znotraj devetih meril je postavljenih
32 podmerilo Pri doseganju trajne odlicnosti gre za sistematicno vzrocno posledicno povezavo
med pristopi, ki jih organizacija uporablja, da bi dosegla zastavljene cilje, ter dejansko
doseženimi rezultati. Za doseganje trajnega napredka mora organizacija nacrtovati in
razvijati dobro zasnovane pristope za doseganje postavljenih ciljev. Pristope je potrebno v
organizaciji sistematicno širiti tako, da v celoti zajamejo vsa podrocja in ravni delovanja
organizacije. Nata nacin se udejanita stalno ucenje in izboljševanje pristopov. Evropskimodel
odlicnosti EFQM torej omogoca:
1. relativno objektivno analizo stanja in identifikacijo najšibkejšega clena delovanja

organizacije, ki ovira skupni napredek pri doseganju ciljev (za konkurencno prihodnost
organizacije, razvoj strategij ter organizacijsko prilagoditev je namrec razumevanje
obstojecih prednosti ter podrocij za izboljšanje bistveno, k cemur pripomore jasna
opredelitev prednosti in podrocij za izboljšave, možnost objektivnega merjenja
dejanskega stanja urejenosti poslovanja ter nacrtovanje aktivnosti za izboljšanje),

2. stalno izboljševanje na temelju informacij analize stanja.

Evropski model odlicnosti EFQMza razliko od drugih pristopov podaja temelj predvsem za
vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh kljucnih podrocij in
segmentov delovanja organizacije. Organizacijam tako omogoca vzpostavitev merjenja
napredka v delovanju, kot tudi primerjavo z najboljšimi organizacijami (ang. benchmark;ng),
medorganizacijsko ucenje ter prenos dobrih praks.
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Slika 1: Evropski model odlicnosti EFQM(The EFQMExcellence Model@)

Model se je z dopolnjevanjem vsebine podmeril ter z razvojem tehnike ocenjevanja in
izboljšav(RADAR)v vec letih izkazalza optimalnega. O tem nedvomnoprica tudi odlocitev
pristojnih odlocevalcev in strokovnjakov, ki so v okviru Evropske unije konec devetdesetih let
prejšnjega stoletja (tedaj še v ES)dobili nalogo oblikovati splošen model kakovosti za javni
sektor. Namesto razvijanja lastnih orodij so uporabili kar model odlicnosti EFQMin ga
poenostavili. Poenostavitve so se nanašale na tehnike ocenjevanja in upoštevanje umešcenosti
sistema javne uprave v kontekst delovanja država s politicno stigmatizacijo in posledicno
manjšo fleksibilnostjo menedžmenta. Tako je nastal Skupniocenjevalni model za organizacije
v javnem sektorju - CAF(ang. Common Assessment Framework), posamezni organi oz. kar
celotni sistem organov v nekaterih državah pa se je celo neposredno odlocil za uporabo modela
EFQM(npr. VB,Nizozemska).

Model EFQMse uporablja v Sloveniji desetletje manj kot v Evropi (pretežno se je uveljavil v
Priznanju RSza poslovno odlicnost, ki se odvija od l. 1998), pri cemer javna uprava z znatnim
deležem sodelujocih spoznava dodano vrednost uporabe modela predvsem s
samoocenjevanjempo CAF(okoli40 ocen od l. 2002) in pilotnim projektom PRSPOv letih
2004/5 (14 udeleženih upravnih organov). Pri tem sta kljucni možnost in celo nuja uporabe
prakticno vseh orodij kakovosti, ki jih je uvedla organizacija, v model:
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Slika 2: Uporaba razlicnih pristopov pri izboljšavah po modelu odlicnosti EFQMoz. modelu CAF
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Druge neizpodbitne koristi uporabe modela odlicnosti so razlicne. Za zacetek je ociten
poudarek na dokazani in relativno objektivni vrednosti rezultatov. Evropski model odlicnosti
EFQMje bil zaradi navedenih prednosti že do sedaj tudi pri nas podlaga nekaterim poizkusom
razvoja t. 1. vecparametrskih modelov, npr. za raven upravnih enot v lo 2004. Vendar so se
odmiki od osnovnega koncepta vsebinskih podrocij in metodologije ocenjevanja izkazali za
popacenje, ki onemogoci polno izkorišcenost sistema celovitih izboljšav in primerjav. To sledi
predvsem zaradi upoštevanja izkljucno nekaterih meril, pa še to le pri rezultatih, ter
podrejenega izbora pretežno le ekonomskih kazalnikov. Nadalje so mocno vprašljivi doloceni
izkljucni viri pridobivanja vrednosti kazalnikov, predvsem tisti, ki so vezani na subjektivne
ankete in podobne pristope.

Glede na prve izkušnje je tako mogoce glede standardizacije polnega evropskega modela
odlicnosti EFQMkot temelja tudi za slovensko upravo ugotoviti naslednje:

- preveriti je treba, ali sta v verificiranem naboru podmeril njihova opredelitev in predvsem
njihovo ponderiranje za delo organov slovenske javne uprave povsem ustrezna,

- za posamezen skupine organov, npr. obcinske uprave, upravne enote, ministrstva,
inšpektorate itd. je treba razviti kazalnike uspešnosti in ucinkovitosti, ki bodo definirali
posameznamerila in podmerila modela, kar bo vodilo v oprijemljivo merljivost ciljev dela
in uporabe virov za delo,

- nujen je razvoj ocenjevalcev, svetovalcev, prirocnikov in raznih oblik usposabljanja,
prilagojen potrebam in izkušnjam javne uprave,

- razmisliti je treba, kako model promovirati in standardizirati do stopnje obvezne uporabe z
upoštevanjem zrelosti posameznih organov oz. pretežnega in celotnega sistema slovenske
javne uprave - predvidoma postopno prek uporabe modela CAFin pilotov PRSPO.

Slednji korak bi bilo v primerjavi z izkušnjami drugih držav v Sloveniji lažje storiti glede na
umešcenost tako skrbništva za kakovost javne uprave nasploh kot uporabe modelov CAF in
EFQMznotraj struktur slovenske vlade (Ministrstvo za javno upravo in Urad za meroslovje v
Ministrstvu za znanost), saj je tako omogoceno naravno zavezništvo omenjenih organov
namesto po svetu obicajne izkljucujoce se tekmovalnosti na temelju konkurencnega boja za
uporabnike posameznih orodij.

4. ZAKLJUCEK

Vslovenski upravi so prizadevanja in oprijemljivi rezultati na podrocju kakovosti razvidni že
dobrih deset let, od tega na ravni kriticne mase poznavalcev konceptov in modelov kakovosti
zadnja tri leta. Zato je treba stremeti k nadaljnjemu razvoju ne le kakovosti kot doseganja in
izpolnjevanja zahtev ter pricakovanj uporabnikov javnih storitev, temvec tudi odlicnosti kot
njihovemu preseganju. Dabi prešli od besed k dejanjem, je naloga Ministrstva za javno upravo
in sodelujocih institucij ter posameznihstrokovnjakov, da se k poenotenju praks in razvoju ter
vpeljavi celovitega modela odlicnosti pristopi nemudoma.
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