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1. Uvod 
Zaposlen sem v zasebni instituciji, ki se ukvarja s svetovanjem na področjih projektnega 
menedžmenta in informacijske tehnologije. Večinoma so naši svetovanci institucije javnega 
sektorja. Pri svojem strokovnem delu se zato zelo pogosto srečujem z javnimi naročili in to celo v 
dveh popolnoma različnih vlogah. Pojavljam se tako v vlogi ponudnika svetovalnih storitev 
naročnikom kot tudi v vlogi svetovalca naročnikom pri izvedbi javnih naročil.  
Tematika proučevanja v magistrskem delu je moje vsakodnevno strokovno delo, je zelo široka in 
zajema najmanj javna naročila (nabavljanje v javnem sektorju), projektni način dela in 
informatizacijo. Pomen vseh teh področij narašča v svetu in v Sloveniji.  
Navkljub splošni svetovni recesiji in upadu vrednosti delnic delniških družb s področja 
telekomunikacij in informacijskih tehnologij v zadnjih treh letih menim, da se lahko s smotrno 
uporabo dognanj informatike učinkovitost delovanja katerekoli institucije poveča. V tem trenutku je 
informatizacija že celo tako zelo vpeta v delovanje večine institucij, da si njihovega delovanja brez 
uporabe informacijskih sistemov sploh ne znam več predstavljati.  
Nadalje sem prepričan, da je informatizacija neločljivo povezana s projektnim načinom dela. 
Uporaba dognanj menedžmenta v projektih povečuje verjetnost, da bo končni rezultat dogovorjene 
kakovosti dosežen v dogovorjenem terminskem roku in ne bo presegel začetne predvidene finančne 
vrednosti projekta. Hkrati je potrebno upoštevati dejstvo, da menedžment projektnega načina dela ni 
samostojna znanstvena disciplina in da se ta stroka napaja predvsem iz (strateškega) menedžmenta, 
organizacijskih ved, sociologije, psihologije, antropologije, komunikologije, matematike, statistike, 
informatike, različnih tehniških in poslovnih ved. Med slednje sodijo vsaj ekonomika, finance, 
računovodstvo, trženje, ravnanje z zaposlenci, poslovno pravo. Soodvisnost projektnega načina dela 
in informatizacije je torej obojestranska, hkrati sta obe področji povezani z mnogimi različnimi 
vedami in obe pomembno vplivata na delovanje institucij in posameznikov v njih.  
Za delovanje katerekoli institucije in posameznikov v njih je nujno potrebna nabava. Nabavna 
funkcija je ena temeljnih funkcij večine institucij, zagotovo pa je prva faza v procesu reprodukcije. 
Institucije morajo za svoje delovanje namreč imeti vložke oziroma poslovne prvine, ki jih pridobijo 
ravno z nabavnim procesom. Nabava je zelo povezana z informatizacijo, saj je razvoj slednje v 
zadnjem desetletju omogočil hiter razvoj nabavne funkcije ter spremenil način sporazumevanja 
posameznikov v institucijah in med posamezniki iz različnih institucij. V zvezi z uveljavljanjem 
uporabe interneta na področju elektronskega poslovanja se pogosto najprej omenja »elektronska 
nabava«. Ker prihranek pri nabavi neposredno vpliva na uspešnost in učinkovitost institucij, postaja 
menedžment nabave vedno pomembnejši. Menedžment nabave lahko izkorišča dognanja iz 
projektnega načina dela, kadar je pri nabavi možno določiti končen rezultat procesa nabave ter 
začetek in konec tega procesa. Nabava se torej v določenih primerih lahko organizira v obliki 
projekta. Hkrati se v okviru projektnega načina dela pogosto nabavlja določene poslovne prvine, ki 
so potrebne za izvedbo projekta, zato je smiselno tudi v okviru projektnega načina dela uporabljati 
spoznanja iz menedžmenta nabave.  
Ugotavljam, da so vsa do sedaj omenjena področja (projektni način dela, informatizacija in nabava) 
medsebojno zelo povezana in soodvisna. Do sedaj sem namerno ugotavljal njihovo povezanost v 
neki popolnoma splošni instituciji, v kateri se opravljajo določene naloge z namenom doseganja 
ciljev ustanoviteljev (in drugih ljudi). Želel sem pokazati, da vse ugotovitve in vsa dosedanja 
razmišljanja veljajo za vse institucije ne glede na obliko lastnine te institucije. Glede na obliko 
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lastnine bom v magistrskem delu ločil zasebne in javne institucije. V nadaljevanju me bodo 
zanimale predvsem slednje kot tiste institucije, ki delujejo v javnem sektorju in niso v zasebni lasti.  
Vsekakor tudi na institucije v javnem sektorju ter na delovanje posameznikov v njih pomembno 
vplivajo dognanja menedžmenta nabave, projektnega načina dela in informatike ter vseh ostalih ved 
in znanosti, ki so povezane z njimi. Vendar so projektni način dela, informatizacija in nabava v 
javnih institucijah nekoliko drugačni kot v zasebnih institucijah. Za javne institucije veljajo v 
primerjavi z zasebnimi namreč dodatna oziroma posebna pravila in/ali zakonodaja, predvsem zaradi 
zahteve po preglednosti njihovega delovanja, ki izhaja neposredno iz javnega lastništva. To je 
razumljivo zaradi razpolaganja z javnimi sredstvi, ki jih z davki in drugimi (obveznimi) prispevki in 
dajatvami prispevamo davkoplačevalci. Poleg ustave predpisujejo področja delovanja javnih 
institucij v Sloveniji zlasti Zakon o državni upravi, Zakon o Vladi Republike Slovenije, Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev ter Zakon o lokalni samoupravi. Način delovanja 
javnih institucij, ki je povezan s tematiko proučevanja v magistrskem delu, predpisujejo vsaj še 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o javnih financah, 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter različni podzakonski akti v 
obliki uredb, odlokov, pravilnikov, odredb in navodil. Izmed njih bom v magistrskem delu 
upošteval vsaj Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja, Uredbo o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju 
skupnih informacijskih rešitev v organih državne uprave, Metodologijo vodenja projektov v državni 
upravi (MVPDU), Metodologijo vodenja projektov v državni upravi – projekti informacijske 
tehnologije (MVPDU-IT), E-poslovanje v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 
(SEP–2004 oziroma strategija elektronskega poslovanja v državni upravi), Akcijski načrt e-uprave 
ter različne strateške plane informatizacije nekaterih javnih institucij.  
Ključno tematiko in prepletenost vsebine proučevanja magistrskega dela prikazuje Slika 1.  

Slika 1: Ključna področja proučevanih tematik magistrskega dela. 
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Po podatkih Urada za javna naročila naj bi bilo v Sloveniji 3.000 javnih institucij, ki se morajo 
ravnati po Zakonu o javnih naročilih (Rajter; november-december 2001: 24). Javne institucije Republike 
Slovenije (RS) so v letu 2001 oddale za več kot 300 milijard SIT javnih naročil, v letu 2002 pa za 
blizu 400 milijard SIT (Zagorac; 30.03.2003). K temu bi bilo potrebno prišteti še vrednost temeljnih 
razvojnih programov in investicijska vlaganja. Nabava v javnih institucijah predstavlja torej znatna 
sredstva, zato je jasno, da morajo biti javna naročila čim bolj pregledna. Prepričan sem, da bi lahko 
javne finance postale bolj pregledne s pomočjo informatizacije javnih naročil. Pri tem bi bilo 
potrebno upoštevati sodobna dognanja vsaj organizacijskih ved, (splošnega) menedžmenta, 
menedžmenta neprofitnih institucij, menedžmenta storitev, nabave, projektnega načina dela in 
informatike ter jih skupaj z drugimi ugotovitvami vključiti v projekt, katerega priprava bi bila 
možna ob upoštevanju izhodišč, ki jih želim pripraviti z magistrskim delom.  
Namen magistrskega dela je pripraviti izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih 
naročil v Sloveniji in s tem pomagati odgovornim pri pripravi tega projekta, pri nadaljnjem 
odločanju o njegovi vzpostavitvi, izvedbi, zaključku ter tudi pri uporabi končnega rezultata projekta 
informatizacije javnih naročil v Sloveniji. Z magistrskim delom ne bom niti pripravil tega projekta 
niti izdelal plane za ta projekt. Z njim želim zgolj pripraviti temeljita izhodišča, na podlagi katerih 
bi lahko odgovorni (po razrešitvi določenih odprtih dilem) sprejeli odločitev o informatizaciji 
slovenskih javnih naročil. Ker se ukvarjam predvsem s projektnim načinom dela, bom znanje s tega 
področja uporabil zlasti pri praktičnih napotkih oziroma priporočilih za pripravo in vzpostavitev 
projekta informatizacije javnih naročil. V magistrskem delu se ne bom ukvarjal z informacijskimi 
rešitvami in bom informatizacijo (in njene probleme) zgolj nakazal. Pri projektih informatizacije 
strogo zagovarjam pristop, da je potrebno najprej optimizirati procese in šele nato optimizirane 
procese tudi informatizirati. Zaradi tega nikakor ne želim zahajati na področje informacijskih 
tehnologij in jih v magistrskem delu ne bom opisoval. Zavedam se, da sodobne tehnologije 
omogočajo drugačen način izvajanja procesov. Zaradi tega je njihov razvoj nujno potrebno 
spremljati, pri snovanju in prenovi procesov pa upoštevati. Vendar se mi zdi, da je to drug nivo 
razmišljanja, kot sem ga uporabljal v magistrskem delu. Precej načel sodobne informatike (in 
sodobnih informacijskih orodij) sem vpletel v različna poglavja. Poleg poglavja Informatizacija so 
te ideje "skrite" vsaj še v poglavjih: Stopnja centralizacije, Elektronsko nabavljanje, Pisarniško 
poslovanje, Projektni način dela v slovenskih javnih institucijah, Informatizacija v slovenskih javnih 
institucijah, Nabava v slovenskih javnih institucijah, Izhodišča za pripravo projekta informatizacije 
javnih naročil v Sloveniji. Še najbolj podrobno se bom ukvarjal z nabavljanjem ter organiziranostjo 
javnega sektorja in institucij javnega sektorja. Po mojem mnenju so to področja, ki so najmanj 
znana in hkrati najbolj pomembna za uspešnost investicije in učinkovitost projekta, za katerega bom 
pripravil temeljna izhodišča in nakazal odprte dileme. Če ni dobre priprave projekta, je verjetnost 
doseganja ciljev projekta v okviru danih omejitev manjša. Zato se pri raziskovanju tematike 
omejujem zgolj na pripravo projekta in na izdelavo izhodišč zanjo. Verjamem, da bom že s tem 
pripomogel h kasnejši uspešni in učinkoviti izvedbi projekta ter posledično k racionalizaciji 
delovanja javnega sektorja v Sloveniji.  
Osnovna hipoteza magistrskega dela je ta, da je delovanje institucij javnega sektorja manj 
učinkovito kot delovanje zasebnih institucij. Razlog za to je tudi neučinkovita in nesmotrna nabava. 
Verjamem, da se lahko s pomočjo informatizacije javnih naročil poveča smotrnost nabave javnih 
institucij in poveča učinkovitost delovanja javnih institucij ter zmanjša poraba javnih sredstev. Tako 
prihranjena sredstva bi bilo možno uporabiti za povečanje blaginje prebivalcev Slovenije.  
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Zaradi nepoznavanja celotnega ozadja dogajanja v javnem sektorju si ne domišljam, da bi lahko 
sam pripravil omenjeni projekt in tudi za dokončno odločitev o tehnološki plati informatizacije 
bodo drugi (strokovnjaki s področja informatizacije in programiranja) lažje in boljše poskrbeli. Zato 
sem se omejil na pripravo izhodišč, na podlagi katerih bodo lahko odgovorni pripravili projekt 
informatizacije javnih naročil v Sloveniji ob predpostavki, da bodo sprejeli določene odločitve o 
odprtih dilemah in odgovorili na tista vprašanja, ki ne bodo razrešena v magistrskem delu.  
Opisano vsebino magistrskega dela prikazuje Slika 2.  

Slika 2: Struktura magistrskega dela oziroma medsebojna povezava proučevanih tematik. 
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Javni sektor

Izhodišča za pripravo projekta 
informatizacije javnih naročil

 
Magistrsko delo sem zastavil tako, da vključuje strokovno poglobitev na podlagi literature in drugih 
virov, ki pomagajo oblikovati teoretično ozadje raziskav (Tratnik; 2002: 9), saj vsako raziskovanje in 
pisanje deloma temelji na proučevanju že obstoječih podatkov in/ali znanj. Le-te se povzema, 
razčlenjuje, dopolnjuje in z dodatnim lastnim prispevkom združuje v novo kakovostno znanje, ki 
nadalje omogoča napredek in porajanje novega znanja, ker ni potrebno vsega ponovno odkrivati 
(Kobeja; 2001: 9). V začetnem teoretičnem uvodu mojega magistrskega dela so zapisane ugotovitve iz 
raziskave domače in tuje strokovne literature ter različnih virov na področjih delovanja institucij, 
projektnega načina dela, informatizacije in (v največji meri) nabave. Že v tem delu, ki temelji na 
teoretičnih izhodiščih zasebnega sektorja, skušam proti koncu vsakega (pod)poglavja nakazati 
povezave z dejanskim stanjem ali dogajanjem v javnem sektorju. V osrednjem poglavju 
opredeljujem javni sektor, funkcijo javnega sektorja in javnih institucij ter kritiko javnega sektorja. 
Nato opisujem možne načine povečevanja učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja predvsem z 
uporabo dognanj menedžmenta. V nadaljevanju opisujem (splošne) značilnosti javnega sektorja in 
javnih institucij ter ljudi, ki delujejo v njih. Te splošne značilnosti primerjam z načinom delovanja 
slovenskih javnih institucij in posameznikov v njih. Vse to (in dodatno še bolj podrobno njihov 
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način delovanja na področjih projektnega načina dela, informatizacije in zlasti menedžmenta 
nabave) sem analiziral s pomočjo strokovnih člankov, z mnenji posameznih avtoritet s področja 
obravnavane tematike v različnih medijih, z opravljenimi lastnimi raziskavami, na podlagi 
dostopnih internih virov podatkov o institucijah javnega sektorja in z lastnimi praktičnimi 
izkušnjami. Na podlagi teoretičnih izhodišč in ugotovljenega dejanskega stanja ter z upoštevanjem 
slovenske zakonodaje in drugih realnih omejitev opredeljujem izhodišča za pripravo projekta 
informatizacije javnih naročil v Sloveniji. Pri tem so se izkristalizirala tudi določena odprta 
vprašanja, ki bodo odgovornim za nabavljanje v javnem sektorju pomagala (ob upoštevanju 
nekaterih predpostavk, ki sem jih moral uvesti, ker na vsa vprašanja nisem imel dokončnega 
odgovora in ker nekatere potrebne odločitve ne bodo sprejete ali so meni neznane) pri pripravi in 
nadaljevanju projekta informatizacije javnih naročil v Sloveniji. Možen način prehoda na 
prenovljene procese nabavljanja v javnem sektorju zajema vsaj prenovo zakonodaje s področja 
javnega naročanja ter prenovo menedžmenta, informatizacije, načina delovanja funkcionarjev in 
javnih uslužbencev in njihovega usposabljanja. Za vse to bo potrebno veliko znanja in etičnega 
odločanja. Sklepu, ki povzema glavne ugotovitve, sledi navedba uporabljene literature in virov.  
Ker verjamem, da mora teorija črpati iz najboljših izkušenj prakse, le-ta pa prodorno uporabljati 
najboljšo teorijo (Mihelčič; 1993: 7), sem se zelo posvetil začetnemu teoretičnemu delu, kjer sem že 
vnaprej iskal predvsem ugotovitve predvsem iz zasebnih institucij, za katere na podlagi izkušenj 
menim, da se skladajo z mojim videnjem delovanja javnih institucij. V magistrskem delu so zato 
uporabljene številne teorije, ki po mnenju nekaterih med seboj morda niso skladne, jaz pa vseeno 
menim, da vsaj niso vedno izključujoče ali pa se celo dopolnjujejo. Omejitev števila strani ne 
dopušča možnosti, da bi se bolj podrobno posvetil tem »mejnim področjem«. Na žalost zaradi tega 
tudi nisem risal slik, s katerimi bi svoje ideje in teoretična izhodišča še bolj ponazoril. Nekatera 
področja niso najbolj podrobno razložena iz istega razloga, vseeno pa menim, da so dovolj jasna. 
Pri definiranju terminov uporabljam za njihovo ponazoritev večje število različnih izrazov 
(različnih avtorjev), nato pa v nadaljevanju poskušam biti dosleden pri uporabi enega samega izraza 
za posamezen termin. Zaradi tega je morda jezik nekoliko suhoparen, vendar bolj nedvoumen. 
Prepletenost vsebine mi je oteževala popolno preglednost vrstnega reda vsebine in ni omogočala, da 
pri razlagi enega termina ne bi uporabil katerega drugega, še nedefiniranega.  
Teoretična izhodišča temeljijo na osnovni hipotezi magistrskega dela. Primerjam delovanje javnih 
in zasebnih institucij ter ugotavljam pomembne razlike med njimi. Kot primerjalno osnovo 
upoštevam dejstva o delovanju zasebnih institucij, vendar menim, da večina izmed njih velja tako 
za zasebne kot za javne institucije. Razlog za to je verjetno v velikem vplivu sistemske teorije na 
moje razmišljanje o delovanju institucij in v prepričanju, da ljudje v resnici komunicirajo le z 
drugimi ljudmi in ne z institucijami (Prašnikar, Koman; 1996: 279). Po mnenju predstavnikov 
organizacijske šole odločitvene teorije v organizacijskih vlogah namreč sodelujejo ljudje iz mesa in 
krvi, četudi gre za formalne vloge posameznikov ali skupin (Mihelčič; 1993a: 44). Institucije pa so del 
narave oziroma družbe, zato je tudi socialne in tehnične procese v njih možno razložiti s pomočjo 
teorije sistemov (Ferjan v Kovač [ur.] et al.; 1999: 125). Institucijo razumem kot odprt socialni sistem 
(Kavčič v Možina et al.; 1994: 64-69) naravnih in tehničnih elementov (Lipičnik; 1997: 2) oziroma ljudi, 
sredstev in virov, ki ga osnujejo ljudje zaradi svojih interesov (koristi) in mu določajo zamisli, 
poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter v njem delajo ali z njim sodelujejo (Kralj v Ivanko; 1999: 2).  
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2. Osnovna teoretična izhodišča 
Ključna teoretična izhodišča magistrskega dela so delovanje institucij, projektni način dela, 
informatizacija in nabava, zato so ta področja v tem poglavju bolj podrobno obdelana.  

2.1. Delovanje institucij 
Institucija v magistrskem delu pomeni organizacijo, združbo ali sistem v sociološkem pomenu. 
Temeljni element tako opredeljene institucije je človek (Rozman; 2001: 15), ki nastopa kot ključni 
odločevalec v procesu tržnega mehanizma v gospodinjstvih, zasebnih institucijah in javnih 
institucijah o količini ter ceni izmenjanih dobrin na trgih (Prašnikar, Koman; 1996: 34-40) oziroma na 
tržiščih (Tavčar; 1997: 8). Na njih se izoblikujejo tržni odnosi, ki imajo ekonomsko, moralno, politično 
in civilizacijsko funkcijo. Z uvajanjem tržnih odnosov se uveljavlja načelo recipročnosti, s tem pa 
se izključuje ropanje, omejuje izkoriščanje in zmanjšuje pomen drugih oblik prisilnih nerecipročnih 
odnosov (Rus; 2001: 11).  
Nobenega pomembnejšega družbenega ukrepa ni možno uresničiti brez določene ustrezne oblike 
organiziranosti, izoblikovanih ciljev, pripravljenih in usposobljenih ljudi ter zagotovljenih delovnih 
sredstev (Florjančič, Florjančič v Kovač [ur.] et al.; 1999: 195). Ljudje praviloma zadovoljujejo svoje potrebe z 
vključevanjem v številne procese pridobivanja dobrin. Zato se zaradi interesov ljudi (Mihelčič; 1993: 4-
10) ter z namenom povečanja učinkovitosti gospodarjenja, ki je zavestna človekova dejavnost 
zmanjševanja redkosti dobrin, s katerimi je možno zadovoljevati potrebe ljudi (Pučko, Rozman; 1996: 
2), ljudje združujejo v institucije. Te so družbene tvorbe - človeške združbe, ki delujejo z namenom 
(Lipovec; 1987: 21-39) razpolaganja z njimi za doseganje tistih ciljev ljudi (Tavčar; 1996: 16), ki jih kot 
posamezniki ne bi mogli doseči (Možina v Možina et al.; 1994: 15). Institucije niso same sebi namen. So 
le sredstvo za opravljanje določene naloge v družbi. Njihov cilj je poseben prispevek, ki ga mora 
institucija dajati posamezniku in družbi (Pučko, Rozman; 1996: 14), tako da zadovoljuje določeno 
družbeno potrebo in zagotavlja odgovorno uresničevanje določenih družbenih ciljev (Florjančič, 
Florjančič v Kovač [ur.] et al.; 1999: 195). Pri tem je njihova temeljna dejavnost reprodukcija, temeljni cilj 
pa je ekonomski (Gradišar, Resinovič; 1996: 32). Sodobne družbe so konglomerat (zasebnih in javnih) 
institucij, ki uresničujejo povsem konkretne in realne življenjske cilje ljudi (Drucker v Rus; 2001: 72).  
Sistemska teorija kot sodobna teorija organizacije razume institucijo kot HIPO, to je hierarhični 
input-proces-output (Lipičnik; 1997: 6) in kaže na povezavo institucije z okoljem preko vložkov in 
izložkov (Pučko; 1993: 14-15). Proizvajanje je osrednja dejavnost vsake institucije. V tem procesu 
institucija preoblikuje vložke v izložke. Slednji so storitve ali izdelki (Tavčar v Možina et al.; 1994: 743) 
ali poslovni učinki, vložki pa poslovne prvine, kamor sodijo delovna sredstva, delovni predmeti, 
delo in tuje storitve. Proizvajanje ali pretvarjanje vložkov v izložke ali trošenje poslovnih prvin je 
osrednji del poslovnega procesa ali procesa reprodukcije ali opravljanja dejavnosti institucije, ki je 
sestavljen iz nabave vložkov, proizvajanja in plasiranja izložkov odjemalcem1. Vse te faze 
poslovnega procesa morajo biti napajane s finančnimi sredstvi, zato je sestavni del reprodukcijskega 
procesa tudi financiranje, ki mora omogočiti nabavo vložkov in poravnavanje obveznosti institucije. 
Proizvajanja (Pučko, Rozman; 1996: 30-46) oziroma izvajanja storitev in/ali izdelovanja izdelkov torej ni 
možno začeti, če institucija ni predhodno nabavila ali angažirala vložkov (poslovnih prvin).  

                                                 
1 Odjemalci so v literaturi poimenovani tudi kot kupci (Kotler; 1996: 596), potrošniki (Damjan, Možina; 1999: 27), porabniki, 
uporabniki, nakupne enote (Mumel; 1999: 13), ciljne osebe in skupine (Ule, Kline; 1996: 10), poslovni partnerji (Tavčar; 1996: 
565), stranke (Andrejčič; 1981: 81), klienti (Pučko; 1996a: 353) ali naročniki (Tavčar; 1998: 6).  
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Institucija kot organizacijski sistem je sklop podsistema širšega okolja, podsistema ciljno 
usmerjenih dogovorov oziroma pogodb, tehničnega podsistema, podsistema porazdeljenih 
aktivnosti preoblikovanja vložkov v izložke ter psihosociološkega podsistema, ki jih usklajujejo 
menedžerji z načrtovanjem, uresničevanjem in nadzorovanjem ciljno naravnanih prizadevanj v njej 
(Mihelčič; 1993a: 45). Institucije in okolje, ki ga predstavljajo ljudje in druge institucije, so medsebojno 
soodvisni. O ciljih in dejavnostih institucij ne odločajo le lastniki (deležniki), temveč vsi udeleženci, 
ki imajo pri delovanju institucij svoje interese (interesenti) in dodatno možnost, da jih uveljavijo 
(Tavčar v Možina et al.; 1994: 85). Klasična ekonomska paradigma trdi, da nihče ne porablja tujega 
premoženja tako skrbno kot porablja svojega (Friedman v Rus; 1990: 52). Na to je potrebno biti pri 
proučevanju delovanja javnih institucij in javnih uslužbencev ter funkcionarjev še posebej pozoren.  

2.1.1. Vizija in poslanstvo institucij 
Prva naloga menedžmenta institucije je opredeliti vizijo oziroma poslanstvo, čeprav so pogledi na 
odnos med vizijo in poslanstvom še različni. Vizija je dolgoročno želen prihodnji položaj institucije 
v njenem okolju in izvira iz potrebe po nadzorovanem razvoju institucije. Poslanstvo poskuša 
opredeliti, kaj je in kaj bo poslovno področje institucije ter komu le-ta služi (Pučko; 1996a: 129-132). V 
javnih institucijah je poslanstvo (omejeno in/ali) opredeljeno v zakonodaji, v podzakonskih aktih, v 
ustanovitvenih aktih ali v drugih upravno pravnih aktih, vizija pa je lahko bolj osebna (in v domeni 
vrhovnega menedžerja ali vplivnih javnih uslužbencev ali funkcionarjev) ali pa začrtana v različnih 
programih političnih strank, nacionalnih programih in podobno.  
Sodobne institucije v zasebnem in javnem sektorju zaradi dinamičnega okolja uporabljajo strateški 
menedžment, ki vključuje opredelitev poslanstva, dolgoročnih ciljev, kratkoročnih ciljev, strategije 
in končno uresničevanje strategije z izvedbo postopkov in projektov (Žurga; 2001: 41-44). Oblikovanje 
strategije je umetnost (Kaplan, Norton; 2001: 117) in ker ima vsaka institucija drugačen položaj, splošno 
veljavnih receptov za njen strateški uspeh ni (Kay v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 177), vendar če 
deležniki instituciji ne določijo jasnih ciljev, udeleženci ne morejo ugotoviti, kako je učinkovita in 
ali z rezultati sploh dosega cilje (Pučko, Rozman; 1996: 14). Če smotri in vizija institucije niso 
opredeljeni, je smiselno vprašanje, zakaj sploh obstaja (Tavčar v Možina et al.; 1994: 678). Brez 
poznavanja ciljev je vsako delovanje dobro (Rozman; 2001: 58) oziroma predstavljeno tako, kot želi 
predstavljalec (Černe, Kolšek, Novaković; 2003: 38), saj ni možno vedeti, če cilji niso že doseženi (Pučko v 
Možina et al.; 1994: 265). Brez ciljev ni jasno, kaj je potrebno doseči, brez tega pa ni možno vedeti, kako 
naj se (nepoznano) potrebno doseže in kdaj bi bilo delovanje potrebno zaključiti, saj ugotavljanje 
uspešnosti gospodarjenja institucije ni možno brez predhodnega določanja namenov in ciljev 
delovanja institucije. Le-te razumem kot namene in cilje lastnikov institucije. Legitimna pravica 
lastnikov je, da predstavljajo interese institucije njihovi interesi, določitev lastnikov javnih institucij 
pa je težka. Pojavlja se vprašanje, kako naj imaginarna entiteta, kot je ljudstvo, izvršuje oblast. 
Kako naj državljanke in državljani Slovenije, ki skladno z Ustavo RS izvršujejo oblast in so zato po 
mojem mnenju lastniki javnih institucij, na ustanovitev katerih sploh niso imeli neposrednega 
vpliva, vplivajo na odločitve menedžerjev javnih institucij? Zato je nujno potrebno povečati 
preglednost delovanja in odločitev vseh odločevalcev v javnih institucijah in povečati vpliv civilne 
družbe v Sloveniji ter njenih posameznikov oziroma prebivalcev.  
Iz poslanstva institucije izhajajo dolgoročni cilji, ki se na strateški ravni opredelijo s strateškimi 
plani in programi projektov in bolj podrobno s plani projektov. Nato se na operativni ravni z 
izvedbo posameznih aktivnosti v okviru projektov strategije uresničijo (Turner; 1993: 37-48). 
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Integracija strateškega in projektnega menedžmenta postaja vse bolj očitna in nujna, kar je nova 
paradigma splošnega menedžmenta (Hauc; 2001: 67). Povezava med strategijo in projekti je 
dvosmerna, saj projekti izhajajo iz strategije, slednja pa se izvaja in dopolnjuje s projekti (Kolšek, 
Černe; 2002: 331). Pojem strategija je postal eden najbolj (zlo)rabljenih pojmov v poslovni teoriji. 
Obsega plan aktivnosti, ki predstavljajo smernice za uporabo celotnega potenciala institucije za 
njeno dolgoročno rast (Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 87-89) in z njimi institucije ne predvidijo poslovanja, 
temveč se na nepredvidljivo prihodnost pripravijo (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 80). Strateški plani so 
se v preteklosti sicer izdelovali, a se niso upoštevali v nadaljnjem procesu planiranja. To se v 
zadnjem času pri menedžerjih v gospodarstvu spreminja in strateški plani niso le zaklenjeni v 
predale pisalnih miz (Cohen, Graham; 2001: 57-58). Velika pomanjkljivost strateškega usmerjanja 
institucij je še vedno zanemarjanje uresničevanja sprejete strategije (Kovač; 2002: 65). Na strateške 
smernice vplivajo zunanji dejavniki (naravni pogoji, predpisi, institucionalni dejavniki, javno 
mnenje, trg, ...) in notranji dejavniki (interesi lastnikov, sestava sredstev, poslovni proces, način 
vzdrževanja zmogljivosti, delovni pogoji, socialna in kvalifikacijska sestava zaposlencev, strokovna 
usposobljenost menedžmenta, motiviranost zaposlencev, ...). Nanašajo se na določanje ciljev 
institucije, na izbiro metod, poti in sredstev za njihovo dosego ter na kontrolo izvajanja poslovnih 
odločitev oziroma kontrolo uresničevanja načrtovanih ciljev (Potočnik; 1996: 36).  
Strateško planiranje je neločljivo povezano tudi z načrtovanjem zaposlencev (Florjančič, Jereb v Možina 
[ur.] et al.; 1998: 35), saj se v sodobnem pojmovanju vedno bolj upošteva vrednost človeškega 
dejavnika. Zato je treba v vrednotenje institucije všteti tudi vrednost zaposlencev in ne le sredstev 
(Lipičnik, Mežnar; 1998: 421). Institucija namreč ni posebna realna entiteta, temveč jo sestavljajo ljudje, 
ki postavljajo cilje, izvajajo dejavnost, so inovatorji in podobno. Večina zaslug in odgovornosti za 
uspešnost institucije je v glavah menedžerjev, katerih delovanje poteka v neprestanem konfliktu 
interesov lastnikov, zaposlencev, njih samih in drugih ljudi. Vsepovsod po razvitem svetu se 
pojavlja problem, kako pripraviti menedžerje, da bodo delali v korist lastnikov (Kavčič, Kovač [ur.] et 
al.; 1999: 13), oziroma kako okrepiti moč lastnikov, da bodo obvladali menedžerje (Mihelčič; 1993a: 24). 
Gre za reševanje problema zastopanja oziroma razmerja med principalom in agentom, kjer principal 
delegira oblast agentu in je blaginja principala odvisna od delovanja agenta (Kanjuo-Mrčela v Kavčič, 
Kovač [ur.] et al.; 1999: 103). Menedžerji opravljajo funkcije lastnikov, zato so pooblaščenci lastnikov, 
torej njihovi agenti (Lipovec; 1987: 48), lastniki pa so principali. Ker imajo menedžerji notranje 
informacije oziroma so bolje obveščeni, utegnejo delovati v svojo korist v nasprotju s koristmi 
lastnikov. Pojavlja se moralni hazard, problem informacijske asimetrije in napačne izbire (Prašnikar, 
Debeljak; 1998: 302). Lastniki z naraščanjem njihovega števila in posledično razpršenim lastništvom 
postanejo manj zainteresirani in manj zmožni neposredno nadzorovati delovanje menedžerjev (Berle, 
Means v Roe; 1994: 4-7) ter vplivati na sprejem njihovih odločitev, ki vplivajo na blaginjo lastnikov.  

2.1.2. Zaposlenci 
Nobena institucija ne more delovati, če nima ljudi. Le-ti povzročajo obstoječo raven razmerij v 
instituciji (Mihelčič; 1993a: 90) in so najpomembnejše in najmanj predvidljivo premoženje institucij 
(Treven; 1998: 170). Vedenje ljudi v instituciji proučujejo različne znanosti. Za institucije in vedenje v 
njih so pomembne zmožnosti ljudi, mednje pa sodijo sposobnosti, znanje in motivacija (Lipičnik, 
Mežnar; 1998: 23-28). Ljudje in njihove sposobnosti načrtovanja ter prilagajanja spremembam v okolju 
so ključni dejavniki uspešnih institucij (Možina v Možina [ur.] et al.; 1998: 8). Cilji, interesi, potrebe in 
želje zaposlencev so lahko v nasprotju s cilji institucije (Treven; 1998: 76), saj ljudi praviloma 
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zanimajo cilji institucije le toliko, kolikor lahko preko njihovega uresničevanja uresničujejo svoje 
lastne cilje (Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 11) oziroma zadovoljijo svoje potrebe, tudi s pomočjo drugih. 
Pri tem skušajo spreminjati in vplivati na vedenje drugih v ves čas potekajočem medsebojnem 
procesu socializacije, v katerem človek (kot član institucije, njen osnovni člen in hkrati njena 
bistvena sestavina) oblikuje institucijo in tudi institucija oblikuje človeka. Tisti, ki izbirajo nove 
zaposlence v institucijo, skušajo iz nabora razpoložljivih posameznikov pridobiti tiste, ki jim 
ustrezajo, bodo dobro sodelovali z drugimi in nimajo nobenih posebno motečih značilnosti (Mihelčič; 
1993a: 103-106). Na ta način se oblikuje in ohranja organizacijska kultura kot sistem vrednot, 
prepričanj in navad, ki ustvarjajo skupne norme obnašanja članov institucije (Pučko v Možina et al.; 
1994: 300) v obliki tako to delamo pri nas (Kavčič v Možina et al.; 1994: 177).  
V Sloveniji nasploh prevladuje individualistično zasnovana kultura, v kateri si ljudje prizadevajo 
predvsem za izpolnitev svojih lastnih interesov in interesov ožje družine (Treven; 1998: 156). Poleg 
družinskih, zaposlitvenih in družbenih obveznosti pa ima sodoben človek posebno obveznost v 
obliki stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja (Jereb v Možina [ur.] et al.; 1998: 180). Tudi v prihodnosti 
naj bi bile vsem zaposlencem skupne vrednote predvsem kakovost družinskega življenja in prostega 
časa, ki ga bo omogočilo njihovo delo kot sredstvo za boljšo uporabo lastnih spretnosti in 
sposobnosti, dosego lastnih interesov, samoizpopolnjevanje in uresničitev želenega življenjskega 
sloga. Zaradi tehnoloških sprememb se bo povečala odgovornost zaposlencev za opravljeno delo, 
zanj bodo zaposlenci potrebovali raznovrstne spretnosti, potrebno bo uporabljati time, vloga 
menedžerjev kot učiteljev in ključnih zaposlencev v institucijah se bo povečala, organizacijska 
struktura institucij bo bolj prilagodljiva in podatki o zaposlencih bodo s podatkovnimi bazami bolj 
razpoložljivi. Vse to bo vlivalo na menedžment človeških virov, ki je splet različnih aktivnosti, ki 
pripomorejo k ustreznemu odzivanju institucije na izzive v okolju. Te aktivnosti so povezovanje 
ciljev institucije s cilji zaposlencev, zagotavljanje usklajenosti delovanja zaposlencev in institucije z 
zakonodajo, ustvarjanje ustreznih odnosov med zaposlenci, ocenjevanje dela in rezultatov 
zaposlencev, spodbujanje inventivnosti in kreativnosti, spodbujanje izboljševanja kakovosti in 
povečevanja količine opravljenega dela, kadrovanje, zagotavljanje izobraževanja in razvoja 
zaposlencev ter nagrajevanje (Treven; 1998: 22-29). V ospredju bo (in je že) človek kot celostna 
osebnost: ne samo kot nosilec znanj in kognitivnih sposobnosti, temveč tudi kot nosilec vrednot, 
čustvenih sposobnosti in motivacije (Tomažič; 16.01.2003).  
Nobena človekova aktivnost namreč ni spodbujena le z enim dejavnikom (Lipičnik, Mežnar; 1998: 155), 
zato univerzalne resnice o človekovi motivaciji za delo ni (Lipičnik v Možina et al.; 1994: 490), velja pa 
ugotovitev, da motivirani zaposlenci praviloma dosegajo boljše rezultate kot nemotivirani (Brejc; 
2000: 48). Za dolgotrajno motivacijo je nujno potrebna samomotivacija, ki izhaja iz zadovoljstva 
zaposlenca pri opravljanju njemu ustreznega dela, za kar pa mora poskrbeti menedžer (Volčič; 
25.02.2003), ki lahko le na ta način »prepriča« zaposlence, da bi s svojim delom dosegali rezultate, ki 
so pomembni za institucijo (Treven; 1998: 106). Možni načini spodbujanja sodelovanja zaposlencev pri 
doseganju ciljev institucije so zlasti povečevanje zadovoljstva zaposlencev pri delu, vključevanje 
zaposlencev v proces oblikovanja dela, obogatitev dela zaposlencev, delo v timih, spodbujanje 
kreativnosti in samostojnosti zaposlencev, zbiranje »zlatih« idej, nagrajevanje in posebne oblike 
pozornosti do zaposlencev. Z razporejanjem odgovornosti z višjih ravni organiziranosti institucije 
se obogati delo zaposlencev na nižjih ravneh in poveča stopnja njihovega samonadzora (Treven; 1998: 
131-147), poleg tega pa zaposlenci z neposredno in kontinuirano uporabo delovnih sredstev razvijajo 
občutek pripadnosti, ki je znamenje psihološke lastnine. Vse, s čimer delajo, je dejansko njihovo, 
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čeprav niso lastniki delovnih sredstev niti izložkov svojega dela. Fizična uporaba delovnih sredstev 
in neposredno proizvajanje porajata neprimerno močnejši občutek psihološke lastnine kot posredna 
nadzorna funkcija menedžerjev nad delovnimi sredstvi (Kamnar; 1999: 40). Pri tem naj bi sistem 
nagrajevanja zaposlencev temeljil na njihovem prispevku, zmožnostih, pristojnostih ter tržni ceni in 
naj bi bil sestavljen iz finančnih ter nefinančnih nagrad (Lipičnik v Možina [ur.] et al.; 1998: 247). V 
institucijo je potrebno uvesti tudi pregleden način ocenjevanja dela zaposlencev, ki mora ugotavljati 
realno kakovost in količino opravljenega dela zaposlencev z namenom sprejetja čim bolj 
objektivnih kadrovskih odločitev (Srića v Treven; 1998: 27).  

2.1.2.1.Znanje in ustvarjalnost 
Znanje je težko že opredeliti, kaj šele izmeriti (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 144). Kljub temu velja, da 
je znanje sistematično urejena množica v različnih medijih shranjenih podatkov o pojavih in 
zakonitostih v naravi in družbi, ki so nastali v človekovih spoznavnih procesih. Znanje izvira 
absolutno individualno, je psihološki pojav, čeprav se lahko pojavi oziroma nastane v skupinah. 
Znanje v celoti ostaja na zalogi, z uporabo se ne porabi, z razdeljevanjem se ne zmanjšuje in v 
procesu prenosa se nenehno bogati (Mayer; 1991: 37-47). Znanje je neizčrpen in neodtujljiv vir, saj ga 
lahko hkrati uporablja več ljudi in možno ga je prodati, pa še vedno ostaja pri prodajalcu. Uporaba 
znanja ne škodi okolju. Pri uporabi znanja se porabi malo energije, znanje samo se ne obrabi, 
temveč celo poveča in oplemeniti. Edina omejitev uporabe znanja so zmožnosti človeka (Maček; 
27.09.2000: 17). Ustvarjalnost je še pomembnejša od znanja (Lipičnik, Mežnar; 1998: 34), saj je ustvarjalno 
delo edini vir lastnega novega znanja. Tudi ustvarjalnost je absolutno individualni psihološki pojav, 
čeprav se lahko pojavi oziroma nastane v skupinah. Je temeljna antropološka kategorija, ki pomeni 
preseganje že ustvarjenega. Pomembna je zato, ker le nova spoznanja, ideje, odkritja in stvaritve 
povzročajo duhovni in materialni napredek. Ustvarjalnosti od ljudi ni mogoče zahtevati, lahko se jo 
le pričakuje (Mayer; 1991: 7-44). Ustvarjalnost je odločitveni proces ustvarjanja novih in uporabnih 
zamisli, je le delno prirojena ter le prva stopnja v inoviranju, ki je proces spreminjanja zamisli v 
uspešno uporabo (Rozman; 2002: 123-130). Zato mora institucija poskrbeti, da ji sledi praktična 
aplikacija, sicer bo predstavljala le drag gospodarski larpurlartizem (Hrastelj; 1995: 306-313). 
Ustvarjalni tim deluje kot komunikativna mreža psihosocialne organiziranosti posamičnih in 
vzajemnih izkušenj, odnosov, motivacije, razumevanja in sporazumevanja članov tima (Mayer v 
Florjančič [ur.] et al; 1995: 71), ki lahko pripomore k pridobitvi znanja. Le-to je vedno povezano z 
velikimi finančnimi in časovnimi vložki. Za institucije sta pomembna uporabljiva zaloga znanja za 
proizvajanje izložkov oziroma tehnologija (Pretnar; 1992: 4-10) in intelektualni kapital. To so nevidni 
dejavniki poslovne uspešnosti institucije, ki soustvarjajo novo vrednost institucije in jih je mogoče 
ovrednotiti na trgu, torej znanjska (intelektualna) sredstva (Maček v Sušnik; 28.11.2000) ali 
intelektualno premoženje, ki ga pred pozabo ali izgubo varuje sistem obvladovanja znanja. Ta 
postaja temeljna potreba vsake institucije, saj do zastojev pri delu ali podvajanja posameznih 
procesov prepogosto prihaja zato, ker podatki in znanje niso pravočasno zagotovljeni ali niso 
prispeli do prejemnikov (Blagajac; 26.12.2000). Pravo in dolgoročno uspešnost gospodarskih institucij 
zagotavljajo le znanje in inovacije (Kevorkijan; 08.02.2002). Konkuriranje z nižjimi stroški se na dolgi 
rok obnese le, če se le-ti dosežejo z novimi tehnologijami, informatizacijo poslovnih procesov, 
menedžmentom, učinkovito organizacijsko strukturo in odzivnimi znamkami na mednarodnem trgu, 
ne pa manjšimi plačami, ki pomenijo padec splošnega standarda in nižjo socialno varnost 
prebivalstva (Končina; 07.09.2001). Naložbe v znanje in izkušnje sodijo v razvitem svetu med najbolj 
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donosne in smotrne, največji kapital pa predstavlja ravno intelektualni potencial (Mazi; 02.02.2001). V 
dvajsetih letih (1980-2000) je človeštvo ustvarilo toliko novega znanja kot prej v osemdesetih 
(1900-1980), ko se je odkrilo in izumilo toliko, kot prej v vsej zgodovini. Tempo razvoja znanja in 
tehnologij je vse intenzivnejši, nova odkritja se vse hitreje udejanjijo v izložkih ter organiziranosti 
poslovnih in družbenih dejavnosti (Alkalaj; 25.10.2000). Pomembno je tako ustrezno usposabljanje 
zaposlencev kot tudi ravnanje s pridobljenim znanjem (Planko; 06.09.2001), saj novo znanje samo po 
sebi nima vrednosti, če ga institucija ne začne uporabljati (Rant; 20.09.2001). Učenje združbe 
(organizational learning) in ravnanje z znanjem (knowledge management) sta prijema, ki sta se 
razvila za boljše obvladovanje učenja in znanja v institucijah. Področje učenja združbe vključuje in 
opredeljuje proces učenja v instituciji in okolje, ki je potrebno za vpeljavo tega procesa, področje 
ravnanja z znanjem pa zajema proces ravnanja z znanjem in okolje, ki je potrebno zanj. Izkušnje 
kažejo, da sta obe področji tesno povezani. Skupni cilj obeh prijemov je preprečiti, da bi dobre 
rešitve ostale skrite v posameznih organizacijskih enotah, saj bi njihovo vnovično odkrivanje brez 
potrebe porabljalo sredstva institucije. Najprej se je v ta namen začela uporabljati sodobna 
informacijska tehnologija, vendar se je kmalu izkazalo, da tak prijem še zdaleč ne daje rezultatov, ki 
bi upravičili naložbo. Za učinkovito ustvarjanje, prenos in uporabo znanja je potrebno nekaj več. 
Potrebne so številne spremembe na vseh področjih v instituciji, ki ustvarijo podporno okolje. 
Institucije morajo najprej z vizijo sporočati zaposlencem in okolju, da je znanje postalo njihova 
ključna usmeritev in pot za doseganje njihovih ciljev. Nato bo treba ustvariti ozračje, v katerem bo 
učenje in predvsem znanje visoko vrednoteno in nagrajeno, v katerem bodo vsi zaposlenci zanj 
odgovorni. Skozi strategije morajo vključiti učenje v vse svoje dejavnosti. Učenje bo tako postalo 
sestavni del dolžnosti vsakega zaposlenca. Zanj bodo odgovorni zaposlenci sami, vendar bodo za to 
potrebovali čas in podporo nadrejenih, koristna pa je tudi uporaba sodobnih tehnologij, kot so 
spletne tehnologije (internet, intranet, ekstranet), tehnologije poslovne inteligence (skladiščenje 
podatkov - data warehousing, odkrivanje zakonitosti v podatkih - data mining), tehnologije 
podpore sodelovanju (groupware - Lotus Notes) in tehnologije za odkrivanje in urejanje znanja 
(sistemi za podporo odločanju, sistemi za obvladovanje dokumentov). Ker za znanje velja, da se 
njegova vrednost z uporabo samo še povečuje, gre pri njem za zakonitosti naraščajočih donosov. Za 
institucijo je najboljše, da znanje čim bolj kroži med zaposlenci, saj s tem ustvarja številne koristi. 
Znanje pripomore k boljšemu odločanju, boljši kakovosti in hitrejšemu razvoju novih izložkov, 
zadovoljstvu odjemalcev, povečani produktivnosti, več ustvarjenim prihodkom, inovacijam, 
ohranjanju zaposlencev in boljši javni podobi institucije (Pirc; 14.12.2000).  
Dejstvo je, da se vsak človek uči vse življenje od rojstva do smrti. Učenje v instituciji doseže 
optimalni učinek, kadar se znanje hitro razširi med zaposlenci, zato v njih poteka učenje na dva 
načina. Prvi način podpira in pospešuje učenje pri zaposlencih, drugi pa je povezan z oblikovanjem 
sistemov vplivanja na individualno učenje za doseganje širših ciljev institucije (Treven; 1998: 95-102). 
V institucijah obstaja več nivojev učenja: individualno učenje, skupinsko učenje in učenje na ravni 
institucije (Ferjan v Kovač [ur.] et al.; 1999: 127-132). Individualno učenje pomeni spreminjanje znanja, 
spretnosti, odnosov, stališč in vrednost posameznika. Skupinsko učenje zajema znanje, spretnosti in 
zmožnosti, ki se razvijejo med delom v timu. Učenje na ravni institucije pomeni izmenjavo znanja, 
mišljenja in stališč med člani institucije in gradi zlasti na preteklem znanju in izkušnjah oziroma 
spominu institucije. Le nepretrgano in vseživljenjsko učenje je edini možen odziv na nenehne in 
različne odzive okolja ter je temeljni pogoj za razvoj družbe in posameznikov ter doseganje bolj 
kakovostnega življenja. Vseživljenjsko učenje poteka v obliki usposabljanja (razvijanje znanja, 
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sposobnosti in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju konkretnega dela), 
izpopolnjevanja (proces dopolnjevanja, spreminjanja in sistemiziranja predhodno pridobljenih 
znanj, spretnosti, sposobnosti in navad) in (Miglič; 2002: 136-156) izobraževanja, ki je dolgotrajen in 
načrten proces razvijanja znanj, sposobnosti in navad posameznika (Jereb v Možina [ur.] et al.; 1998: 177), 
za katerega običajno skrbi država. Naložbe v znanje so bolj donosne kakor naložbe v nepremičnine 
in opremo. V Sloveniji se povečujejo javna sredstva predvsem za osnovno šolstvo in se povsem 
zanemarja visoko šolstvo, kar lahko ima dolgoročne negativne posledice (Mramor; 27.10.2001). Kljub 
temu še vedno obstajata dokajšnje znanje domačih strokovnjakov, ki so lahko z lastno pametjo in 
znanjem pomemben vir prednosti (Krašovec; 12.01.2001), in zelo ugodno stanje na deklarativni ravni, 
saj Strategija gospodarskega razvoja do leta 2006 usmerja Slovenijo v trajnostni razvoj, izboljšanje 
konkurenčnosti s ciljem zagotoviti trajnostno povečanje blaginje prebivalcem in družbo znanja. 
Vendar znanje samo po sebi ni dovolj za povečanje blaginje, za to so potrebne še vrednote (Zidanšek; 
26.08.2002).  

2.1.2.2.Etika in morala 
Načela o dobrem in zlem ter norme za odločanje in ravnanje po teh načelih obravnava etika (Možina, 
Tavčar, Kneževič; 1995: 416) ali nauk o nravnosti. Je filozofska veda o tem, kaj je prav pri odnosu in 
obnašanju človeka do drugih ljudi. Splošne teorije o etiki temeljijo na principih maksimiranja 
splošnega dobrega ali maksimiranja osebnega dobrega ali recipročnega obravnavanja drugih ljudi 
(Gradišar, Resinovič; 1996: 420-421). Enakopraven in »fer« odnos pomeni, da skrbi človek zase tako, da 
ne škoduje drugim (Rus v Rus [ur.]; 1997: 193), čeprav je naravno dejstvo, da ljudje skrbijo predvsem za 
lastne interese (Prašnikar, Koman; 1996: 282). Poslovna etika izhaja iz filozofske etike, ki koncepte etike 
razvršča in razlaga na več načinov. Eden izmed njih jih deli na dve skupini. V prvi skupini so 
koncepti koristnosti (teološki koncepti), kamor sodita egoistična etika (prav je vse tisto, kar koristi, 
vendar je tako le na videz in kratkoročno) ter utilitaristična etika (prav je tisto, kar prinaša največ 
koristi čim večjemu številu udeležencev v instituciji). V drugi skupini so koncepti neškodljivosti 
(dentološki koncepti) za vse posameznike, ki jih zadeva delovanje institucije. Sem sodita etika 
človeških pravic, za katero je etična odločitev tista, ki nikomur, ki ga zadeva poslovanje, ne krši 
temeljnih človekovih pravic, kakršne so sprejeli Združeni narodi, in etika pravičnosti, ki zagovarja 
kot etično odločitev tisto, ki nikomur, ki ga zadeva poslovanje, ne povzroča krivice. S koncepti 
etike se je lažje strinjati, kot jih uporabljati pri odločanju. Zato se bolj kot ti koncepti obnesejo razni 
kodeksi poklicne etike in nabori sodil, ki jih postavljajo razne institucije (Možina, Tavčar, Kneževič; 
1995: 427-430). Tako kot v razvitih gospodarstvih, kjer v zadnjih letih zaradi potrebe po 
kakovostnejšem delu nadzornikov (Krašovec; 09.03.2003) doživljajo kodeksi vladanja, ki naj bi 
pomagali pri bolj preglednem in učinkovitem poslovanju institucij, pravi razcvet (Krašovec; 
02.02.2003), je tudi slovensko poslovno srenjo v letu 2003 s pripravljanjem številnih etičnih 
kodeksov zajela prava manija. Celotno dogajanje v Sloveniji povzroča grenak priokus o neetičnem 
ravnanju mnogih uglednih menedžerjev (Cajnko Javornik; 04.03.2003). Na sploh ostaja vprašanje, če se 
posamezniki resnično držijo teh etičnih kodeksov ali se le navidezno strinjajo z njimi (Mihelčič; 1993a: 
165). Podobni pomisleki se mi porajajo tudi v zvezi s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.  
Problematika poslovne etike se z globalnim poslovanjem kvečjemu širi, obsega pa vsaj odnose do 
zaposlencev, skupnosti in okolja, lastnikov, dobaviteljev, inovacij in tehnologije ter političnih 
interesov (Hrastelj; 1995: 467-470). Zato je študij podjetniške etike eno najhitreje razvijajočih se 
področij teorije menedžmenta. V principu etiki nihče ne nasprotuje, vendar med tem, kar ljudje 
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govorijo, in tem, kar počnejo, zija globok prepad (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 205-207). Raven javne 
morale se viša, zasebna morala pa upada (Görg; 1991: 12). Tudi Slovenija je bolj pokvarjena, kot bi 
radi priznali. Vrsta raziskav in opažanj kaže na to, da javnost dojema moralnost menedžerjev, ki 
morajo sicer poleg ostalih zmožnosti izkazovati etičnost v odločanju in moralnost v ravnanju, kot 
zelo nizko (Černetič v Kovač [ur.] et al.; 1999: 183) pri nas in vsepovsod po svetu že nekaj časa, čeprav sta 
etika in morala v družbi in še posebej v poslovnem svetu nujni, koristni in možni. Izkušnje kažejo, 
da celotna družba vse hitreje propada, če v njej prevlada nemoralno delovanje (Tavčar v Možina et al.; 
1994: 131-135).  

2.1.2.3.Odločanje 
Ljudje se vsakodnevno odločamo, le da so nekatere odločitve popolnoma rutinske in se jih skoraj ne 
zavedamo. Pri strokovnem delu pa je takšnih odločitev malo. Pri strokovnjakih je odločanje 
najpomembnejši del celotnega procesa delovanja ne glede na niz aktivnosti, ki jih je treba opraviti 
pred sprejemanjem odločitve in po njej (Ivanko v Ivanko et al.; 1990: 43). Odločanje je zavesten izbor 
med več možnostmi, s čimer se določa bodoča akcija (Tudor, Srića; 1996; 79). Izhodišče odločanja je 
problem, ki je vedno subjektivno občuten (Gričar v Možina et al.; 1994: 707). Odločanje je umska 
aktivnost, ki vsebuje opredelitev problema in izbiro ene izmed alternativnih možnosti za njegovo 
rešitev (Kavčič v Možina et al.; 1994: 213). Odločanje pomeni izbiro med možnostmi, vendar pa je prej 
potrebno poiskati razloge za odločanje ter najti čim več rešitev, med katerimi se potem izbira na 
podlagi meril (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 25). Racionalno analitični pristop k procesu odločanja 
vsebuje opredelitev situacije in obstoječih problemov, opredelitev ciljev, formulacijo hipoteze, 
zbiranje podatkov, opredelitev alternativ in izbiro najboljše alternative (Vila v Florjančič [ur.] et al; 1995: 
432). Proces odločanja v ožjem smislu je sestavljen iz spoznavanja sistema in njegovega okolja, iz 
oblikovanja možnih alternativnih rešitev za zaznan problem ali ugotovljeno priložnost in iz izbire 
najugodnejše možne rešitve. Pri vsakem odločanju so prisotni problemski prostor, ki ga predstavlja 
situacija, v kateri se je pojavil problem; odločevalec ali skupina odločevalcev, ki zazna problem; cilj 
oziroma željen izid, ki ga želijo doseči odločevalci; množica možnih alternativnih rešitev problema 
in izbrana rešitev. Razumevanje odločanja je zelo pomembno za razumevanje informacijskih 
sistemov, saj so le-ti velikokrat zasnovani tako, da služijo za podporo odločanju. V širšem smislu pa 
odločitveni proces vključuje še izvedbo izbrane rešitve in (Gradišar, Resinovič; 1996: 51-53) je sestavljen 
iz definiranja problema, določanja alternativ, določanja kriterijev, evalviranja alternativ na podlagi 
kriterijev, izbiranja rešitev, ocenjevanja posledic izbire in uvajanja rešitve (Kljajić v Kovač [ur.] et al.; 
1999: 404). Odločanje je proces opredeljevanja problema v problemskih razmerah; iskanja in 
obdelave možnih različnih rešitev problema; izbire najboljše rešitve na podlagi določenega kriterija; 
preizkusa in presoje rešitve ter praktične izvedbe; ocenjevanja izvedbe in s tem tudi ocenjevanja 
odločitve (Mihelčič; 1993a: 197). Za ustrezen proces odločanja so torej potrebni vsaj razlogi oziroma 
potrebe za odločanje, različne alternative ter merilo izbire (Rozman, Rusjan; 1993: 8). Sprejem odločitev 
je zaradi negotovega okolja vedno delno intuitivne narave, a so odločitve lažje, če se z ustreznimi 
postopki ovrže za institucijo manj ugodne alternative. Ker te ne vodijo k uresničevanju ciljev 
institucij, morajo odločevalci izpopolniti proces sprejemanja odločitev tako, da v različnih fazah 
odločanja izločajo manj kakovostne (Prašnikar, Debeljak; 1998: 9).  
Probleme se torej rešuje tako, da se najprej odkrije problemska stanja, se poenoti poglede nanje in 
poveže njihove vzroke ter posledice v problemsko mrežo. Sledi določanje sistema jasnih ciljev. Šele 
nato je možno na podlagi izbranih kriterijev najti sprejemljive rešitve za prehod iz problemskega v 
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ciljno stanje. Izbere se tisto rešitev, ki najbolj ustreza čim večjemu številu najpomembnejših 
kriterijev. Izbrano rešitev je nato potrebno uresničiti (Lipičnik, Mežnar; 1998: 291-297). Menedžerji 
morajo v navskrižju interesov odločati strokovno pravilno in etično dobro (Tavčar v Možina et al.; 1994: 
132), v praksi pa ljudje dejansko ne moremo odločati v razmerah popolne racionalnosti, zato 
namesto optimalnih odločitev iščemo zadovoljive (Vila v Florjančič [ur.] et al; 1995: 434), kar niti ni nujno 
slabo, saj včasih iskanje najboljše rešitve (med vsemi možnimi rešitvami) ni racionalno, temveč je 
bolje upoštevati le ožji nabor možnih rešitev ter med njimi izbrati zadovoljivo rešitev. Pri tem je 
običajno nemogoče vedeti, ali ne bi bilo možno z majhnim dodatnim naporom najti še boljše 
rešitve. Je pa s pomočjo informacijske tehnologije in informacijskih sistemov možno izboljšati 
kakovost procesa odločanja in odpraviti nekatere vzroke napačnih odločitev. Napake pri odločanju 
so lahko zanemarljive ali pa usodne za človeka ali institucijo. Vzroki zanje izvirajo iz omejitev pri 
procesiranju podatkov (hitra preobremenjenost in zasičenost, nesposobnost upoštevanja verjetnosti, 
omejena sposobnost razlikovanja med vzroki in posledicami, majhna sposobnost integracije 
podatkov iz različnih virov, način predstavitve podatkov) in iz pristranskosti pri filtriranju 
podatkov. Le-ta izvira iz vnaprej ustvarjenega mnenja oziroma predsodkov, iz dajanja prednosti 
lažje dostopnim podatkom, iz dajanja prednosti znanim in domačim ter nazadnje prejetim podatkom 
in dajanja prednosti eksplicitnim konkretnim podatkom pred podatki, ki stvarnost opisujejo 
posredno (Gradišar, Resinovič; 1996: 53-55).  
Bistvo proaktivnega pristopa pri sprejemanju pametnih odločitev je razčleniti odločitve na elemente 
(problem, cilji, alternative, posledice, kompromisi, negotovost, dopuščanje tveganja in povezane 
odločitve), ugotoviti najpomembnejše elemente odločitve, poglobljeno in sistematično razmisliti o 
njih in sprejeti odločitev. Način začetnega oblikovanja problema lahko pomembno olajša odločanje. 
Obdelovati je potrebno pravi odločitveni problem in ugotoviti, o čem se je potrebno odločiti. 
Skrbno je potrebno opredeliti odločitvene probleme, prepoznati njihovo zapletenost, se izogibati 
nepremišljenim predpostavkam in predsodkom, ki omejujejo možnosti izbire. Natančno je potrebno 
opredeliti cilje, saj je odločitev sredstvo za doseganje ciljev. Poiskati je potrebno primerno število 
ustvarjalnih alternativ, saj odločitev ne more biti boljša od najboljše alternative. Razumeti je 
potrebno posledice sprejetih alternativ in jih pošteno oceniti z namenom ugotoviti, katere alternative 
najbolj ustrezajo vsem ciljem. Spoprijeti se je potrebno s kompromisi z namenom izbrati med 
nepopolnimi alternativami oziroma vzpostaviti ravnotežje med cilji, ker so le-ti pogosto v 
medsebojnem nasprotju. Za to pa je potrebno opredeliti prioritete in poiskati kompromise med 
različnimi cilji. Razjasniti je potrebno negotovost v zvezi s tem, kaj se v prihodnosti lahko zgodi, 
kolikšna je verjetnost za to in kakšne so morebitne posledice teh prihodnjih negotovih dogodkov. 
Ravno zaradi negotovosti je izbiranje med alternativami še težje. Temeljito je potrebno premisliti o 
dopuščeni stopnji tveganja odločevalca. Premisliti je potrebno o medsebojno povezanih odločitvah, 
za kar je potrebno izločiti in/ali razrešiti kratkoročne probleme ter medtem zbirati podatke, potrebne 
za premagovanje problemov, ki se bodo morda pokazali kasneje (Hammond, Keeney, Raiffa; 2000: 8-19).  
Sistemi za podporo odločanju skušajo preko komunikacije z uporabnikom povečati njegove 
mentalne sposobnosti, kot so učenje, ustvarjalnost in sistematičen razvoj odločitev. Uporabniku 
omogočajo zbirati podatke, ki so potrebni pri sprejemanju odločitev, in analizo teh podatkov. 
Vsebujejo module za delo s podatkovnimi bazami, za delo s preglednicami, za grafiko, za statistiko, 
za simulacijo in/ali za optimizacijske postopke (Gradišar, Resinovič; 1996: 99-100). S tem sodobna 
informacijska orodja veliko pripomorejo k obvladovanju kompleksnega odločanja, saj dopolnjujejo 
človekove sposobnosti in lastnosti. Njihova nepremišljena uporaba pa je lahko škodljiva (Mayer v 
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Florjančič [ur.] et al; 1995: 77), saj lahko odločevalcu le olajšajo odločanje, nikakor pa ne smejo odločati 
namesto odločevalca (Čibej; 1998: 8). Značilnosti informacijskih sistemov umetne inteligence so zlasti 
zmožnost učenja odločanja, prilagodljivost spremembam, fleksibilno sklepanje pri pomanjkljivih 
podatkih, razvidnost in razložljivost predlaganih odločitev ter zmožnost odkrivanja novih 
značilnosti v podatkih ali njihovih povezav. Glavni tipi tehnik umetne inteligence so nevronske 
mreže, genetski algoritmi, sistemi mehke logike, ekspertni sistemi in inteligentni hibridni sistemi 
(Goonatilake, Treleaven; 1995: 4-23). Ekspertni sistemi so informacijski sistemi, ki vključujejo logiko 
določenega strokovnjaka (Gričar v Možina et al.; 1994: 713). Podpirajo umsko delo strokovnjakov pri 
reševanju problemov na ozko definiranem strokovnem področju. Ekspertni sistemi niso pravi 
strokovnjaki, saj ne znajo razmišljati, temveč le uporabljajo tehnike umetne inteligence. Znanje pri 
tem ni predstavljeno le kot niz dejstev, temveč je opremljeno tudi z mehanizmi sklepanja, ki 
delujejo podobno kot strokovnjak pri reševanju problemov (Gradišar, Resinovič; 1996: 101-102). So iz 
baze znanja in lupine sestavljeni računalniški programi, ki omogočajo pridobivanje oziroma 
zbiranje znanja, njegovo hranjenje in uporabo. Lupino ekspertnega sistema tvorita mehanizem 
sklepanja in uporabniški vmesnik, v bazi znanja pa je znanje lahko shranjeno na več načinov, 
najpogosteje v obliki pravil »če-potem«, ki lahko vsebujejo tudi faktor verjetnosti. Popolno 
zaupanje ekspertnim sistemom ni priporočljivo, ker le-ti niso sposobni resničnega razumevanja 
podatkov in znanja, ki ga uporabljajo. Čeprav temeljijo na metodah umetne inteligence, njihovo 
obnašanje ni inteligentno. Vseeno je lahko združevanje prednosti ljudi in prednosti računalnika v 
ekspertnih sistemih zelo koristno, saj so ljudje sposobni razpoznavati značilne vzorce za posamezna 
problemska področja, računalniki pa so sposobni ponavljanja velikega števila operacij. Preden se 
uporabijo informacijski sistemi za podporo odločanju, je potrebno najprej analizirati odločitveno 
situacijo. Vedeti je potrebno, kateri podatki se potrebujejo, kdo so odločevalci in kakšno 
tehnologijo pri tem uporabljajo (Gradišar, Resinovič; 1996: 275-287).  

2.1.2.4.Menedžment 
Enotne definicije menedžmenta ni. Obstaja cela džungla na področju teorij menedžmenta (Koontz v 
Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 66) oziroma več različnih definicij te družbene vede, ki jo je težko celovito 
opredeliti. Naloge menedžerjev segajo vsaj na tehnično, kulturno, različna funkcionalna in druga 
področja, zato morajo imeti menedžerji multidisciplinarna znanja s področja sociologije, ekonomije, 
statistike, matematike (Tratnik; 2002: 9-11), psihologije, organizacije, ekonomike, sistemske teorije, 
(Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 64), delovnega prava, ergonomike dela (Mihelčič; 1993a: 34-35), političnih 
znanosti, antropologije, socialne psihologije (Lipičnik, Mežnar; 1998: 23-25), tehnično-tehnoloških ved, 
biologije in drugih znanosti (Rozman; september 2000, 453-456). Zaradi prepletanja mnogih različnih 
znanosti in ved nastopa pri menedžerjih pogosto negotovost, ker morajo opraviti svoje delo še bolje, 
čeprav ne vedo, kako naj to napravijo, saj je možno doseči cilj na mnogo načinov, izmed katerih 
noben ni povsem napačen, pa tudi ne čisto pravi. Menedžer mora imeti osebno verodostojnost, ki 
temelji na njegovem lastnem trdnem stališču in zmožnosti za pošteno razumno razpravljanje z 
drugačnim mnenjem, zgovornost in odrezavost s kančkom humorja ter čut za časovno razporejanje 
pri javnem nastopu (Görg; 1991: 10-13). Menedžerji so vsi zaposlenci, ki so nadrejeni drugim, od 
najvišje do predzadnje organizacijske ravni (Mihelčič; 25.04.2001: 3), pri čemer med njimi ni načelne 
razlike, čeprav obstajajo bistvene razlike vsaj v okolju dela, v odločitvah in njihovih posledicah, v 
problemih, v pooblastilih, odgovornostih in pristojnostih ter v vrstah ljudi, s katerimi imajo 
menedžerji opravka pri svojem delu (Marolt v Florjančič [ur.] et al; 1995: 404-405). Zato je glede na 
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sprejemanje različnih odločitev znanih več ravni menedžerjev: najvišja ali vrhovna raven 
(menedžerji sestavljenih institucij in menedžerji institucij), srednja raven (menedžerji poslovnih 
funkcij ali organizacijskih enot) in najnižja raven (Rozman, Rusjan; 1994: 8-26). Menedžerji igrajo 
medosebno, informacijsko in odločitveno vlogo. Njihovo delo je organizacijsko in tehnično. Z 
organizacijskim delom vplivajo na okolje institucije in razvijajo organizacijsko strukturo institucije 
ter zagotavljajo smotrno delovanje institucije (Lipovec; 1987: 138), tehnično delo pa večinoma izvajajo 
s pomočjo izvajalcev (Gostinčar; 2002: 26). Menedžerji opravljajo poleg usklajevalnega dela tudi 
izvedbeno delo. Višja je raven menedžerja, večji je delež usklajevalnih oziroma menedžerskih del 
in večja je potreba po menedžerskih znanjih (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 22-23). Menedžerji morajo 
v pogojih negotovosti sprejeti odločitve, kaj narediti za doseganje postavljenih ciljev. Prav tako 
morajo uresničiti zastavljeno s pomočjo drugih ljudi, čeprav nad večino sploh nimajo neposredne 
kontrole (Mihelčič; 1993a: 30). Imajo pomembno nalogo, da ustvarijo sinergijo, ki je pojav, v katerem 
vsaj dva elementa nekega sistema ustvarita večji učinek, kot je vsota delovanja posameznih 
elementov, če delujeta skupaj in ne le posamično (Tudor, Srića; 1996: 18). Hitre spremembe v okolju 
institucij ne vplivajo le nanje, temveč tudi na menedžersko stroko (Kovač; 2002: 65), brez 
obvladovanja procesa menedžmenta pa ni uspešnega poslovanja institucij (Lipičnik, Mežnar; 1998: 312). 
Menedžerjem ni lahko, postati morajo mojstri paradoksa (Vila v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 330-332).  
Najpogostejše so funkcije menedžmenta opredeljene kar z dejavnostjo menedžerjev, ki načrtujejo, 
organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo (Tavčar; 1996: 16) vse aktivnosti v instituciji (Možina v Možina et 
al.; 1994: 16). Z organizacijskega vidika so to procesi delegiranja (Lukin; 2002: 9), po vsebinski plati 
procesi usklajevanja, po metodološki plati pa procesi odločanja. Smotrna členitev procesov deli 
menedžment tudi na planiranje poslovanja in organizacije, uveljavljanje organizacije in 
kontroliranje poslovanja in organizacije (Rozman; januar 1996: 5-18). Takšna delitev se sklada tudi z 
delitvijo organizacijskih procesov na planiranje, uveljavljanje in kontroliranje (Lipovec; 1987: 229), ki 
nastopajo v vsakem zavestnem delovnem procesu in se med seboj prepletajo (Rozman; 2001: 12-14).  
Menedžerji postavljajo cilje, organizirajo, motivirajo in skrbijo za razvoj zaposlencev, se 
sporazumevajo, določajo merila in analizirajo (Allen; 1996: 21-26), odločajo na podlagi ustreznih 
meril, delegirajo naloge in pooblastila na podrejene oziroma prenašajo zadolžitve, odgovornosti in 
avtoritete, usklajujejo cilje, interese in delovanja ljudi s cilji institucije (Lukin; 2002: 9), skrbijo da 
zaradi tehnične delitve dela ločene operacije posameznih izvajalcev ostanejo del enotnega procesa 
uresničevanja ciljev gospodarjenja (Lipovec; 1987: 136), v storitvenih institucijah pridobivajo podatke 
za odločanje, načrtujejo in organizirajo delovanje sistema storitev, se ukvarjajo z zaposlenci, 
izvajajo storitve, nadzirajo izvajanje storitev in po potrebi intervenirajo (Snoj, 1998: 88-125).  
Menedžment ni povezan le z gospodarstvom, temveč je bistveni del vseh sodobnih institucij (Drucker 
v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 89), saj je organizacijski pojav, ki predstavlja funkcijo obvladovanja 
poslovanja zaradi zagotavljanja smotrnosti doseganja ciljev institucije (Rozman; 25.07.1998). 
Institucije naj zaposlujejo najboljše ljudi, ki so se sposobni naučiti vsega, kar je potrebno za 
uspešno delovanje zaposlencev in institucij. Zaposlenci se morajo neprestano učiti in razvijati ter 
tudi prevzemati odgovornost za svoje delovanje in odločitve. Pomemben dejavnik za dosego 
učinkovitosti delovanja institucij je sodelovanje menedžerjev v kadrovskem procesu (Treven; 1998: 16-
20), ki zajema celoto dogodkov in aktivnosti pri planiranju, sprejemanju, razporejanju in razvoju 
zaposlencev ter skrbi za fizične in psihične pogoje dela (Florjančič, Florjančič v Kovač [ur.] et al.; 1999: 199). 
Menedžer v procesu usklajevanja z vnaprej zamišljenim načrtom zavestno usmerja dejavnosti 
zaposlencev v skladu z zahtevami celotne naloge institucije (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 20). 
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Delegiranje pooblastil pomeni prenos dolžnosti, odgovornosti in avtoritete, ki morajo biti med seboj 
praviloma v sorazmerju ali vsaj v določenem razmerju, po hierarhični lestvici (Rozman; 2001: 9) in 
nima pozitivnih učinkov le za tistega, ki delegira, temveč tudi za vse zaposlence, ki morajo biti 
samostojni, razumeti spremembe in delovati ustrezno. Za to pa jih je potrebno izobraževati in 
usposabljati ter razviti takšno organizacijsko kulturo, ki ne kaznuje vsake malenkosti in povečuje 
komuniciranje na vseh ravneh (Brejc; 2000: 248-249). Pri tem mora menedžer opaziti in razumeti 
spremembe v potrebah zaposlencev ter si prizadevati, da njihove cilje, interese, potrebe in želje čim 
bolj izrabi za doseganje čim boljših učinkov za institucijo kot celoto (Treven; 1998: 76).  
Menedžerji so dejansko odgovorni vsem tistim, ki imajo zadostno družbeno moč, da lahko izvajajo 
sankcije nad njimi. Po zakonodaji so menedžerji formalno odgovorni lastnikom, vendar imajo 
slednji pogosto težave prisiliti menedžerje k bolj intenzivnemu delovanju v prid interesom 
lastnikov, ker tudi menedžerji najpogosteje poskušajo zadovoljevati svoje lastne interese. Interesi so 
kategorija, katere nosilci so ljudje in ne stvari (Černetič v Kovač [ur.] et al.; 1999: 174-175). Zato sem 
prepričan, da delovanje v interesu institucije pomeni delovanje v interesu tistih ljudi, ki določijo te 
interese.  

2.1.2.4.1. Planiranje 
Planiranje je proces vnaprejšnjega ustvarjalnega razmišljanja o prihodnosti predmeta planiranja, ki 
se končuje s planom, to je definicijo zaželenega rezultata in možnimi potmi za dosego le-tega. 
Njegov namen je razreševati in preprečevati probleme (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 76-77). Planiranje 
ali načrtovanje je predvidevanje in opredeljevanje nalog, ki se morajo v instituciji izvršiti v 
določenem času. Z njim se poskuša zmanjšati poslovno tveganje (Potočnik; 1998: 38). Planiranje 
pomeni izdelovanje planov. Za to so potrebni podatki. Plani v instituciji morajo biti med seboj 
usklajeni na vseh organizacijskih ravneh in po vseh funkcijskih področjih (Ivanko; 1999: 9), saj 
opredeljujejo cilje institucije in načine njihovega uresničevanja (Možina v Možina et al.; 1994: 20). Proces 
planiranja je pomembnejši od samega plana, ki je koristen pripomoček pri nadaljnjem spremljanju 
in obvladovanju ter ocenjevanju učinkovitosti opravljenega dela le, če se ga po potrebi (zaradi 
spremenjenih okoliščin) smotrno spreminja (Kolšek, Černe; 2002a: 42). Na podlagi planskih ciljev se 
izvajajo preostale organizacijske funkcije in tudi te je potrebno planirati. Sploh pa sta neločljivo 
povezana kontroliranje in planiranje (Pučko v Možina et al.; 1994: 265).  
V planiranju je pogosto prisotno namerno postavljanje nižjih ciljev z namenom njihovega lažjega 
doseganja oziroma preseganja. Namesto razmišljanja o načinih doseganja velikih ciljev je bolj 
prisotno nizanje razlogov, zakaj ni možno doseči več in iskanje razlag za doseganje nizkih 
rezultatov. Vsiljeni cilji pogosto niso doseženi, uporaba jasno opredeljenih, nedvoumnih in 
natančnih ciljev pa običajno izboljšuje dosežke. Cilji so zaželeni prihodnji rezultati, ki vplivajo na 
delovanje in vedenje ljudi, in so sestavni del planiranja (Rozman; 2001: 56-58), biti morajo razumljivi, 
dosegljivi in izzivni (Tavčar v Možina et al.; 1994: 699). Cilj je bodoče želeno stanje, rezultat pa doseženo 
stanje (Lipičnik, Mežnar; 1998: 59). Cilji so količinsko in kakovostno vnaprej natančno in konkretno 
opredeljena prihodnja stanja. Cilji imajo vsebino, odgovornega nosilca aktivnosti za dosego cilja, 
podani naj bi bili pisno, vsebovati morajo merilo ugotavljanja doseganja cilja, biti morajo merljivi, 
imeti morajo določen časovni rok poteka in uresničitve (Mihelčič; 1993a: 177-178).  

2.1.2.4.2. Organiziranje 
Organiziranje je ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov in razmerij, ki omogočajo izvajanje 
planov in doseganje ciljev institucije (Možina v Možina et al.; 1994: 20). Pri organiziranju gre za zavestno 
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človekovo dejavnost povezovanja in usklajevanja poslovnih prvin zaradi doseganja ciljev (Lipičnik; 
1997: 66). Organiziranje je proces urejanja institucije, njenega delovanja in razmerij med ljudmi v 
njej. Organiziranost je stanje dejanske ali želene urejenosti (Ivanko; 1999: 2). Eno izmed najstarejših 
načel organiziranja zahteva harmonično usklajenost nalog, pristojnosti in odgovornosti. Človek 
mora s hkratnim prejemom obveznosti izvedbe naloge prejeti tudi kompetence (pooblastila, 
pristojnosti, pravice, možnosti) in prevzeti odgovornost za izvedbo te naloge (Mikeln v Kovač [ur.] et al.; 
1999: 59-60). Ker je organizacija sestav razmerij med člani institucije, ki zagotavlja istovetnost, 
obstoj in razvoj institucije ter smotrno doseganje cilja institucije (Lipovec; 1987: 35), je organiziranje 
sestavljanje takega sestava razmerij, ki zagotavlja doseganje ciljev.  

2.1.2.4.3. Usmerjanje 
Uporaba istega izraza (v širšem in ožjem pomenu) za različna (povezana) pojma povzroča 
nejasnost, zato uporabljam izraz usmerjanje za tisto, kar mnogi avtorji poimenujejo vodenje (v 
širšem pomenu), ki vključuje kadrovanje, komuniciranje ali sporazumevanje, motiviranje in vodenje 
v ožjem pomenu. Slednje je povezano z lastnostmi in ravnanjem nadrejenih, motiviranje pomeni 
spodbujanje sodelavcev (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 196), komunikacije pa so tokovi sporočil med 
prejemniki in oddajniki po določenem kanalu (Rozman; 2001: 7). Naloga, ki je zaupana zaposlencu, je 
njegova dolžnost. To je delo, ki mu je dodeljeno v izvedbo. Mora ga izvesti in za izvedbo te naloge 
je odgovoren. Odgovornost pomeni prevzem dolžnosti za izvedbo dodeljene naloge in s tem 
(ne)ugodnih posledic te dolžnosti. Menedžer mora dobiti za izvršitev svoje dolžnosti ustrezno 
avtoriteto. Avtoriteta je pravica in možnost odločanja, ukrepanja in ukazovanja ter možnost in 
pravica zahtevati in izsiliti od podrejenih izvedbo ukazov. Menedžer svoje dolžnosti ne opravlja 
sam, temveč jo delegira drugim (Lipovec v Gostinčar; 2002: 35), zato sodobni način usmerjanja 
podrejenih temelji na medsebojni vzajemnosti in zavezništvu ter vključuje prenašanje odgovornosti 
na nižje ravni vodenja (Zidar Gale, Gale; 2002: 149). Delegiranje je najtežja veščina usmerjanja (Brekić v 
Florjančič [ur.] et al; 1995: 27), ki je sposobnost vplivanja in spodbujanja drugih ljudi (Možina v Možina [ur.] 
et al.; 1998: 16) s komuniciranjem, motiviranjem in nadzorom, da bi delovali v smeri določenega cilja 
(Ljubič v Florjančič [ur.] et al; 1995: 231). Motiviranje pomeni usklajevanje osebnih interesov zaposlencev s 
cilji institucije in pri tem je informiranje zaposlencev nujno (Brekić v Florjančič [ur.] et al; 1995: 398-399).  

2.1.2.4.4. Kontroliranje 
Kontroliranje ali nadzorovanje je primerjanje postavljenega cilja in dejansko doseženega rezultata 
(Rozman; 2001: 58) ter ustrezno ukrepanje (Možina v Možina et al.; 1994: 20). Kontroliranje je ugotavljanje, 
kaj je bilo narejeno. Je merjenje in ocenjevanje delovanja in izvajanja konkretnih ukrepov, da bi 
zagotovili uresničevanje postavljenih ciljev institucije in planov, ki naj bi to vnaprej zagotavljali 
(Lipovec; 1987: 240). Naloga kontroliranja je odkrivanje ovir v uresničevanju postavljenih ciljev in 
njihovo odstranjevanje ter usmerjanje delovanja institucije v smeri teženj planov (Ivanko; 1999: 10). 
Kontroliranje je zbiranje podatkov o uspešnosti in učinkovitosti delovanja institucije, da odločevalci 
primerjajo dosežene izide z načrtovanimi ter se odločijo o morebitnih ukrepih. Je prvi pogoj za 
uspešnost institucij (Tavčar v Možina et al.; 1994: 677-678). Kontrolirati je potrebno le planirane in 
relevantne veličine (in planirati le tiste, ki jih je možno kontrolirati). V praksi se najpogosteje 
kontrolira roke izvajanja, trajanje in stroške aktivnosti, porabo virov in kakovost rezultatov (Ljubič v 
Florjančič [ur.] et al; 1995: 242). Naloga kontroliranja je preverjati pravilnost vseh dogajanj in stanj v 
instituciji ter vzpodbujati odločevalce k hitremu odpravljanju nezaželenih odklonov. Temeljna 
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strokovna načela kontroliranja so zlasti preudarnost, racionalnost, resničnost, pravočasnost, 
odgovornost in ločevanje operativnih nalog od evidenc (Rozman, Kovač, Koletnik; 1992: 270-271).  
Sodobno pojmovanje kontroliranja je pozitivno naravnano. Kontroliranje naj ne omejuje osebne 
svobode in pobude zaposlencev ter naj ne bo ovaduštvo, temveč naj vsem pomaga pri izboljševanju 
učinkovitosti in uspešnosti institucije. Posledica takega pristopa je večja odgovornost zaposlencev 
za svoje delovanje. Ljudje se pogosto in na razne načine izmikajo kontroliranju. Če je kontroliranje 
v nasprotju z njihovimi interesi, ga poskušajo izigravati. Še pogostejše je manipuliranje s 
prevelikimi napovedmi z namenom pridobiti večji predračun ali s prenizkimi napovedmi zaradi 
lažjega preseganja načrtov. Kontroliranje ni samo sebi namen, zato mora biti pravilno zastavljeno, 
da ne zahteva od zaposlencev preveč ali jim ne daje premalo, ne duši iniciative, ne jemlje osebnega 
ugleda, ne zavira osebnega razvoja in ne demotivira zaposlencev. Premalo kontroliranja prinaša 
anarhijo in poslabšuje gospodarjenje v instituciji, učinkovitost delovanja ter uspešnost doseganja 
ciljev. Zato mora biti osredotočeno na pomembne dejavnosti in stanja, biti mora primerno (tako 
podrobno kot načrtovanje in prilagojeno pristojnostim in odgovornostim nadzornika) in popolno, 
veljavno in zanesljivo, prilagodljivo, sprejemljivo in razumljivo. Oportunitetni stroški snovanja in 
izvajanja kontroliranja morajo biti manjši kot koristi kontroliranja (Tavčar v Možina et al.; 1994: 697-699).  

2.1.3. Kakovost 
Po ugotovitvah PIMS (Profit Impact of Market Strategy) je dolgoročno najpomembnejši samostojni 
dejavnik, ki vpliva na dosežke institucij, kakovost izložkov (Ringland; 1998: 63-64). Ni najboljše 
kakovosti, temveč le prava kakovost, ki jo potrebuje oziroma pričakuje odjemalec (Tavčar v Možina et 
al.; 1994: 760). V zadnji izdaji standarda SIST ISO 9001:2000 je poudarjeno načelo osredotočenosti na 
odjemalce, od katerih je institucija odvisna, zato mora razumeti njihove sedanje in bodoče potrebe, 
izpolnjevati njihove zahteve in vsaj dosegati njihova pričakovanja (Fajfar, Wohinz, Kolšek; 2002: 356). 
Kakovost je stopnja ustrezanja potrebam (Potočnik; 1998: 47) oziroma skladnost z zahtevami. Njen 
pomen se povečuje. Stroški kakovosti se delijo v tri skupine: stroški preprečevanja napak, stroški 
preverjanja kakovosti in stroški odpravljanja napak (Rozman, Rusjan; 1994: 258). Če je celotna urejenost 
institucije usmerjena v zagotavljanje primerne kakovosti in če zanjo skrbi vsakdo v njej, napak 
skoraj ne more biti (Tavčar v Možina et al.; 1994: 678). Vse je potrebno narediti pravilno že prvič in ne 
zapravljati časa s popravljanjem napak (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 274), kar je možno doseči, če se 
skrb za kakovost izvaja tako iz zornega kota zunanjih odjemalcev kot tudi iz zornega kota notranjih 
odjemalcev in če kakovost zadeva tako izložke kot tudi načine delovanja v instituciji, ki naj 
omogoča resnično možnost sodelovanja vseh zaposlencev (Snoj; 1998: 166). Kakovosti in inovacij v 
institucijah ni možno zagotoviti s strahom in ukazovanjem. Potrebno je pridobiti ustrezne 
zaposlence in jih prepričati, da se hote in zavestno vključijo v delovanje institucije za uresničevanje 
njenih ciljev (Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 12), saj je vse, kar se naredi v instituciji, pomembno za 
kakovost, ki uvaja načelo lastne odgovornosti. Le-to spodbuja zaposlence k dobremu delu. Celovito 
obvladovanje kakovosti (Total Quality Management - TQM) je namreč stalen proces izboljševanja 
učinkovitosti in kakovosti (Vujošević; 2000: 8-9), ki pomeni zadovoljevanje potreb in pričakovanj 
odjemalca. Za to je potrebno veliko znanja in komuniciranja (Korelič; 2002: A-1). Vendar je popolno 
TQM možno le, če je vsakdo v instituciji sam svoj nadzornik. Ta koncept pa ima tudi resne 
omejitve. Prva je ta, da izvajalec aktivnosti za presojanje odstopanj, za izbiranje in izvedbo pravih 
ukrepov morda nima zadostnih znanj. Drugo omejitev predstavlja možnost, da se odločevalec na 
izvajalni ravni ne odloči za ukrepanje zaradi lastnih interesov, morda iz strahu zaradi sokrivde pri 
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nastanku odstopanja, iz gole malomarnosti ali celo zaradi privoščljivosti, naperjene proti drugim 
ljudem ali skupinam ali instituciji v celoti (Tavčar v Možina et al.; 1994: 696-697). Zaposlence je zato treba 
stalno izobraževati in usposabljati, da bodo prevzeli miselnost TQM, katerega temeljno načelo 
istočasno upošteva ljudi, procese in rezultate ter zagovarja vključenost zaposlencev v odločanje, 
inovativnost in izboljševanje njihovega dela ob hkratnem prevzemu odgovornosti. Tri 
najpomembnejša področja TQM so osredotočenje na odjemalca, stalno izboljševanje procesa in 
celovito sodelovanje zaposlencev v timih (Marolt, Leskovar v Kovač [ur.] et al.; 1999: 89-90). Na podlagi 
izkušenj si upam trditi, da so v javnih institucijah vsa tri področja na deklarativni ravni omenjana 
(in cenjena), v praksi pa premalo upoštevana.  
Kakovost je celota posebnosti in značilnosti izložka, ki učinkuje na zmožnost zadovoljevanja potreb 
odjemalca, kakor jih le-ta sam zazna. Zato morajo institucije upoštevati njegovo definicijo 
kakovosti. Zaradi različnih potreb različnih odjemalcev bodo tudi njihova pričakovanja o kakovosti 
različna. Dimenzije kakovosti storitve so dodatno drugačne kot pri izdelkih. Bolj se nanašajo na čas 
in medsebojno vplivanje med izvajalci storitve in odjemalci. Mednje štejejo čakalna doba in 
pravočasnost izvedene storitve, dovršenost storitve, vljudnost in uslužnost izvajalcev storitve, 
dostopnost in prikladnost storitve, natančnost in vestnost izvedene storitve, odzivnost izvajalca 
storitve na neobičajne situacije. Upoštevane morajo biti vse značilnosti storitev, zato morajo 
storitvene institucije natančno oceniti želje in potrebe odjemalcev. Kakovost storitve je stopnja 
primernosti zadovoljevanja tistega, čemur je storitev po mnenju odjemalca namenjena (Russel, Taylor; 
1999: 78-92). Kakovost storitve je razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kakor jo 
zazna odjemalec. Odvisna je od številnih dejavnikov, ki so najpogosteje neoprijemljivi in jih ni 
mogoče natančno kontrolirati, zato je kakovost storitve veliko težje ocenjevati kot kakovost izdelka 
(Potočnik; 2000: 158). Ta razlika je le zadnja izmed petih zevi, ki nastopajo pri pričakovanjih kakovosti 
izložkov. Prva zev je razhajanje med pričakovanji odjemalcev in zaznavami menedžerjev o 
pričakovanih koristih izložkov za odjemalce. Naslednja zev obstaja med temi zaznavami in 
prenosom le-teh v specifikacijo izložka, ki tudi ni nujno izdelan ali izveden popolnoma enako, kot 
je specificiran. Ta razlika predstavlja tretjo zev. Dejansko izdelan ali izveden izložek se lahko 
razlikuje (4. zev) tudi od tega, kako ga institucija opisuje v svojem komuniciranju z javnostmi. Le-
to poleg ustnega izročila o kakovosti izložka in preteklih izkušenj odjemalca vpliva na njegova 
pričakovanja in na zaznavanje prejetega izložka (Zeithaml, Berry, Parasurman v Tavčar; 1997: 25-26). Uspeh 
storitvenih institucij je odvisen predvsem od kakovosti izvedene storitve. Kakovostna storitev je 
dosežena takrat, ko sta zaradi zaznanih koristi kot doseženih ali preseženih glede na pričakovane 
povsem zadovoljna tako izvajalec kot odjemalec (Tavčar; 1998: 9). Kakovost storitev se spreminja. 
Storitvene institucije imajo za nadzorovanje kakovosti storitev več različnih možnosti kombinacij 
ustreznega izbora strokovnih sodelavcev in njihovega usposabljanja, poenotenja (standardiziranja) 
izvedbe storitev, spremljanja zadovoljstva odjemalcev s pomočjo sistema predlogov in pritožb, 
anket in primerjalnih nakupov, ki pomagajo odkriti in popraviti slabo storitev (Potočnik; 2000: 21-22). 
Kakovost storitev je v največji meri odvisna od zmožnosti in zavzetosti izvajalcev. Zadovoljstvo 
odjemalcev je možno enačiti s kakovostjo storitve. Zadovoljstvo ne obsega le strokovne vsebine 
storitve, temveč tudi ali predvsem odnose med izvajalci in odjemalci. Te odnose izvajalci krepijo s 
svojo dosegljivostjo, priljudnostjo in sposobnostjo. Pogoj za uspešnost storitvene institucije je 
nenehno sistematično spremljanje interesov, želja in zahtev odjemalcev (Tavčar; 1998: 170-179).  
Poleg splošne kakovosti in kakovosti storitev so zaradi tematike proučevanja pomembne še kontrola 
kakovosti v nabavi, ki je opredeljena tudi v zahtevah SIST ISO standardov 9001 in 9002 (Potočnik; 
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1998: 48), kakovost informacijskega sistema, ki je določena z zadovoljstvom njegovega uporabnika 
in ne z odsotnostjo napak (Sodhi, Sodhi; 2001: 139) ter kakovost v javnih institucijah, kjer le-ta pomeni 
skladnost delovanja s sprejetimi predpisi in s pričakovanji prebivalcev Slovenije, ki so uporabniki 
storitev javnih institucij. Pri tem je pomembno vedeti, da je izboljševanje kakovosti storitev v 
neposredni povezavi z učinkovitostjo javnega sektorja (Žurga; 2001: 7-8), kjer zavedanje o potrebi po 
vpeljevanju načel celovitega obvladovanja kakovosti obstaja že dlje časa in pri tem kot pomemben 
element skladno s filozofijo nenehnega napredka vključuje usposabljanje in izpopolnjevanje javnih 
uslužbencev. Le-ti se na vseh hierarhičnih ravneh srečujejo z nenehnim spreminjanjem zakonodaje 
ter rastočimi zahtevami zasebnega sektorja in državljanov nasploh (Miglič; 2002: 10-11). V slovenskih 
javnih institucijah je po mojem mnenju kakovost pomembna zgolj na deklarativni ravni, v resnici pa 
v njih ni zaznati celovitega obvladovanja kakovosti. Javni uslužbenci in funkcionarji pogosto sploh 
ne poznajo zahtev in želja prebivalcev Slovenije, ne upoštevajo koncepta petih zevi ter posebnosti 
zagotavljanja kakovosti storitev in ne ugotavljajo kakovosti izvedenih storitev javnih institucij.  

2.1.4. Uvajanje sprememb 
Za večjo blaginjo je potrebno doseči napredek. Sleherni napredek zahteva določeno spremembo. 
Spremembe so za dosego večje blaginje torej nujnost (Lipičnik, Mežnar; 1998: 32), še posebej ker želja 
po gospodarski rasti v sebi neizogibno že vključuje dinamično spreminjanje (Petrin et al.; 1994a: 83). A 
vsaka sprememba v delovnem procesu lahko določen čas moteče učinkuje na zaposlence. 
Najpogostejši vzroki odpora proti spremembam so nevednost, konzervativnost, stroški, navade in 
strah (Brejc; 2000: 181-182) pred spremembami, za katerega so ključni vzroki nerazumevanje, 
pomanjkanje znanja, omejeni viri in osebni interesi (Vizjak v Možina et al.; 1994: 876-877). Čeprav je 
zavreči stare navade mnogokrat še precej težje kot naučiti se novih (Graham, Englund; 1997: 67), so 
nosilci sprememb vedno ljudje, zato je treba ob izvajanju in uvajanju sprememb dodatno seznaniti, 
izobraževati in usposabljati sodelujoče zaposlence (Žurga; 2001: 53). Možni ukrepi za zmanjšanje 
odpora proti spremembam so poleg izobraževanja in komuniciranja še omogočanje pomoči, 
soudeležba zaposlencev in njihovo vključevanje v spremembe, delegiranje moči, pogajanje in 
sklepanje kompromisov, manipuliranje in prisila. Večja kot je sprememba, več je nasprotovanja. 
Zato morajo menedžerji predvideti možne ovire uvedbi organizacijskih sprememb, ki so spremembe 
v razmerjih med ljudmi. Le-ti se spreminjajo obenem z organizacijskimi spremembami. Evolucijske 
spremembe dopolnjujejo obstoječe stanje in težijo k večji učinkovitosti (Rozman; 2001: 124-131). 
Predpogoj za prilagajanje in reagiranje na spremembe je poznavanje, spremljanje in zbiranje 
podatkov o preteklih trendih ter jasna smer nadaljnjega razvoja (Kovač; 2002: 65). Analiziranje 
podatkov zajema njihovo smiselno ureditev, obdelavo in interpretacijo (Tratnik; 2002: 72). 
Analiziranju sledi sistematično zastavljeno projektiranje in spreminjanje organizacijskih sestavov, 
vlog in sistemov (Mihelčič; 1993a: 212). A tudi če so organizacijske spremembe dobro pripravljene, če 
so prizadetim jasni cilji sprememb, če so zagotovljena finančna sredstva in usposobljeni 
strokovnjaki, se pri organizacijskih spremembah redno pojavljajo težave (Brejc; 2000: 245) ali vsaj 
strah pred spremembami, ki povzroča številne težave (Ranc, Kolšek; 2003: 228-230).  
Institucije se bodo na spremembe v sodobni družbi prilagodile s fleksibilnostjo, timskim delom, 
procesno organiziranostjo, primerjanjem z najboljšimi in popolno usmerjenostjo k odjemalcem, pri 
tem pa hierarhija ne bo nikoli popolnoma izginila (Vila v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 359-365). Potrebno 
je vedeti, da institucije ni možno hitro spremeniti v večji meri (Rozman; 2001: 46). Na silo in hitro 
skušajo organizacijske sestave, vloge in sisteme spremeniti predvsem tisti, ki organizacije institucije 
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ne dojemajo ali pa ponujenih sprememb ne znajo razložiti. Šele po dveh letih se organizacija 
institucije morda začne spreminjati in šele po petih letih so lahko na razpolago dokazi, da so nosilci 
sprememb na pravi poti (Mihelčič; 1993a: 207). To še bolj pojasnjuje težavno spreminjanje javnih 
institucij. Volitve običajno potekajo na štiri leta in če bodo funkcionarji, ki so trenutno na oblasti, 
na naslednjih volitvah neuspešni, državljani morda sploh ne bodo povezovali sprememb, ki bi lahko 
bile negativno sprejete s strani javnih uslužbencev in zaradi tega povzročale težave trenutnim 
funkcionarjem, s slednjimi, temveč z njihovimi nasledniki. Periodika volitev in organizacijske 
spremembe torej lahko povzročajo razmišljanje: »Manj sprememb, manj težav!« 
Uvajanje sprememb in informacijske tehnologije v izrazito netehnično okolje javnega sektorja je 
zahteven proces, ki pogosto povzroča odpore proti novostim in precejšnje stroške (Brejc; 2000: 181). 
Prepričan sem, da bi bilo radikalne spremembe miselnosti v obliki ukinitve principov obstoječe 
organiziranosti in temeljite prenove procesov ter dramatičnega novega začetka, kot jih predlaga 
ideja reinženiringa (Hammer, Stanton; 1995: 3-5), v javne institucije izjemno težko uvesti. Vsekakor se 
je potrebno vprašati, zakaj se neko delo sploh opravi tako, kot se. Nekatera dela se namreč 
opravljajo neustrezno, nekaterih pa celo sploh ne bi bilo potrebno opraviti (Vila v Kovač [ur.] et al.; 1999: 
21). Nobenega dela naj se ne bi opravljalo brez vedenja o namenu (čemu rabi in/ali koristi) ter brez 
vnaprejšnjega dovolj podrobnega poznavanja postopka oziroma načina opravljanja tega dela (Mikeln 
v Kovač [ur.] et al.; 1999: 54). Javni sektor je vsepovsod velik sistem, ki še raste zaradi različnih vzrokov 
(večanje demokratizacije pravno-političnega sistema, večanje količine zakonov in podzakonskih 
aktov, pogostost volitev, vpliv gospodarstva, vpliv mednarodnih povezav, spremembe v socialni 
strukturi, zapletena in nepregledna organizacijska struktura javnega sektorja, širjenje lokalnih 
skupnosti in podobno). Zato lahko že manjši ukrepi pomembno vplivajo na uspešnost in 
učinkovitost javnega sektorja (Brejc; 2000: 18-19).  

2.1.5. Uspešnost in učinkovitost 
Splošno načelo gospodarske dejavnosti je doseči čim več koristi s čim manj napora (Pučko, Rozman; 
1996: 247). Uspešnost institucije je stopnja uresničevanja postavljenih ciljev institucije (Žurga; 2001: 
82), je družbenoekonomsko določena (Rozman; 2001: 20) s ciljem poslovanja institucije (Prašnikar, 
Debeljak; 1998: 320) in (v nasprotju z učinkovitostjo, s katero se sprašuje, ali se dela izložke na pravi 
način) odgovarja na vprašanje, ali institucija dela prave izložke (Kovačič; 1998: 44). Uspešnost je torej 
mera, ki nastane kot posledica odnosa med doseženimi rezultati in postavljenimi cilji. Na uspešnost 
vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki, medtem ko je učinkovitost odvisna predvsem od 
organiziranja notranjih dejavnikov, saj je mera izkoristka, ki nastane kot posledica odnosa med 
vložki in izložki pri notranjem delovanju institucije (Ivanko; 1999: 3). Učinkovitost meri razmerje med 
izložki in vložki (Tavčar v Možina et al.; 1994: 745) in kako ekonomično so uporabljeni vložki, s katerimi 
institucija (ali posameznik) razpolaga pri zadovoljevanju potreb odjemalca (Jamšek v Možina [ur.] et al.; 
1998: 217). Plod učinkovitega organiziranja proizvajanja so tehnološki prihranki (Petrin et al.; 1994: 78).  
Institucije dosegajo učinkovitost in uspešnost, če hkrati spreminjajo organiziranost po vseh trdih 
(strategije, strukture, sistemi) in mehkih (skupne vrednote, strokovni sodelavci, sposobnosti, znanja 
in spretnosti, slog delovanja) variablah modela 7-S sočasno (Ivanko; 1999: 14). Merila uspešnosti so 
sredstvo ugotavljanja uspešnosti posameznika, skupine ali celotne institucije in ne definirajo 
uspešnosti. Merila uspešnosti tudi nimajo motivacijskega učinka, ki ga imajo le posledice 
ugotovljene uspešnosti (Lipičnik, Mežnar; 1998: 408). Najbolj enostaven način ugotavljanja delovne 
uspešnosti je primerjava med cilji in doseženim stanjem kot rezultatom dela (Lipičnik v Možina et al.; 
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1994: 463). Delovna uspešnost je namreč končni rezultat interakcije med potrebami, dojemanjem 
zahtevanih/pričakovanih rezultatov dela in plačilom posameznika za njegove dosežke ter trudom, 
pobudami, energijo, sposobnostjo, strokovnostjo, izkušenostjo in usposobljenostjo, ki jih je vložil 
ali želi vložiti v izvajanje nalog (Miglič; 2002: 101). Uspešna institucija zagotavlja kakovost, inovacije, 
akcijo in prilagodljivost, individualno obravnavo zaposlencev ter njihovo sodelovanje (Lipičnik, 
Mežnar; 1998: 44), česar v javnih institucijah v večini primerov po mojih izkušnjah primanjkuje. 
Vendar se pritisk na povečevanje gospodarnosti prenaša tudi v javni sektor (Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 
1999: 12), v katerem se uspešnost javnih institucij ne meri s količino storitev, temveč s stopnjo 
zadovoljitve potreb odjemalcev (Rus v Možina et al.; 1994: 957).  
V povezavi s proučevano tematiko je potrebno poudariti še, da so najuspešnejše tiste institucije, ki 
so decentralizirane in intenzivno vlagajo v informacijski sistem, učinek katerega je večji, če ga 
spremljajo reorganizacija institucije in uvedba novih strategij (www.esa.doc.gov/de2000.pdf), da sta 
učinkovitost in uspešnost ključno odvisni od oskrbljenosti institucije z vložki (Tavčar v Možina et al.; 
1994: 757) ter da je uspešnost in učinkovitost nabave možno izboljšati s prenosom naročanja rutinske 
nabave na odjemalce, s poenostavitvijo naročanja z uporabo okvirnih naročil in sistemskih pogodb, 
s poenostavitvijo postopkov potrjevanja ter preverjanja in odobravanja računov (van Weele; 1998: 379). 
Merila uspešnosti izvedbe projekta pa ne smejo biti niti prezahtevna niti pretežka za razumevanje, 
meja med prelomnico uspešnosti in neuspešnosti se ne sme spreminjati, projektni tim mora 
sodelovati pri postavljanju meril, ki morajo biti merljiva, objektivna in poštena, imeti morajo 
relevantno osnovo in biti prilagodljiva do mere, v okviru katere še vedno izpolnjujejo svoj namen 
(Burke v Gostinčar; 2002: 59).  

2.2. Projektni način dela 
Vsako človekovo delo (oziroma vsak proces) je možno razčleniti na (naravne faze) načrtovanja, 
oblikovanja in opravljanja s hkratno regulacijo (Mikeln v Kovač [ur.] et al.; 1999: 55) ali na krog PDCA – 
planiranje, izvrševanje, preverjanje in ukrepanje (Marolt, Leskovar v Kovač [ur.] et al.; 1999: 98). Podobno 
tudi menedžment projektnega načina dela vključuje planiranje projekta, aktivnosti izvaja projektni 
tim, nadzorniki izvajajo preverjanje v kontrolnih točkah projekta in na podlagi njihovih ugotovitev 
in usmeritev menedžer projekta ukrepa (Pogačnik; 2002: 105). Projekt je celota začasnih zavestnih 
aktivnosti (vsaj enega človeka) z namenom izvesti edinstveno storitev ali izdelati edinstven izdelek.  
Današnji čas zahteva pri večini institucij popolno prenovo poslovanja, ki bo temeljila na internem 
obvladovanju izbranih ključnih področij dejavnosti ter postavitvi in oblikovanju poslovne mreže, 
prek katere si bo institucija zagotovila vse potrebne zunanje vire, potrebne za opravljanje izbrane 
poslovne dejavnosti. V takšnem okolju postaja projektni način dela del vsakodnevne rutine in 
pomembna sestavina menedžmenta vsake institucije (Semolič; 2001: 26), ker zagotavlja fleksibilnost 
(Peters, Waterman v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 101). Projekt je enkraten oziroma neponavljajoč (Solina, 
Križaj; 1991: 8) časovno omejen (Vizjak v Možina et al.; 1994: 871) organizacijski pojav z novimi rešitvami 
ali inovacijami (Rozman; 2002: 121-122), ki se pogosto izvaja na enem kraju (Rozman, Rusjan; 1994: 301) 
in je sestavljen iz (mnogih) vložkov, ki delujejo kot povezana celota (Gostinčar; 2002: 22) tehnološko 
pogojenega zaporedja odvisnih aktivnostih (Ljubič v Florjančič [ur.] et al; 1995: 218) za doseganje 
določenih namenov in ciljev (Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 148).  
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2.2.1. Definicija in značilnosti projekta 
Projekt je začasna aktivnost, s katero se uresničuje enkratne izložke (PMBOK; 2000). Je enkraten 
proces koordiniranih in nadzorovanih aktivnosti. Ima omejitve v obliki vložkov, finančnih sredstev 
in časa (ISO 10006). Med seboj so si projekti lahko (deloma ali v celoti) podobni, vendar so vselej 
enkratni in neponovljivi, zato so zanje potrebne nove rešitve ali inovacije (Rozman; 2002: 122). Projekt 
je zaključena celota ciljno usmerjenih aktivnosti. Ima začetek in konec. Čeprav je podobno delo že 
bilo opravljeno tudi prej, se v povsem enaki obliki in zaporedju ne ponavlja več. V njem sodelujejo 
različni vložki, ki so medsebojno povezani in prepleteni v kompleksen sistem aktivnosti, ki so 
pogosto izvedene na enem kraju (Rozman v Gostinčar; 2002: 22). Ker je projekt sestavljen iz aktivnosti 
in se izvaja z vnaprej določenim ciljem, je potrebno tudi vsaki aktivnosti določiti cilj. Vsak projekt 
spremljajo omejitve, ki so posledica zakonodaje in ljudi, ki se jim spreminja okolje zaradi 
uresničevanja projekta. Zato mu je potrebno določiti meje glede na obravnavano problematiko, čas 
dogajanja ter finančne pogoje (Prusnik; 1991: 47-57). Projekt je možno razgraditi na tri ravni: 
integrativna raven obsega opredelitev namena, strateška definira ključne dogodke projekta, taktična 
raven pa obsega določanje aktivnosti (Turner; 1993: 45) in njihove povezave za izvedbo projekta.  
V projektnem načinu dela ima izredno pomembno vlogo ekonomika projektov (Hauc; 2001: 68-69); 
denarni tok, analiza prelomne točke in donos deležnikov (return to shareholder) pa so pomembni 
koncepti za menedžerje projektov. Mera uspešnosti projektov je povečanje ekonomske vrednosti 
institucije, ki se poveča le, če prihodki, ki izvirajo iz izložka projekta, presegajo popolnoma vse 
stroške projekta oziroma investicije. To so stroški ustvaritve izložka projekta ter nadaljnji stroški 
uporabe ali izrabljanja izložka projekta in drugi (režijski) stroški institucije (Cohen, Graham; 2001: 136).  

2.2.2. Življenjski cikel projekta 
Faze v življenjskem ciklu projekta so priprava, vzpostavitev, izvajanje in zaključek projekta 
(MVPDU-IT; 2001: 9). Fazo priprave projekta je smiselno obravnavati izven projekta samega, saj se v 
njej opredeli njegovo vsebino in sprejme odločitev o morebitni vzpostavitvi projekta (Kolšek, Černe; 
2002: 334-335). Skupine procesov (znotraj vsake faze) v projektu so zaganjanje, načrtovanje, 
izvajanje, nadzorovanje in končanje (PMBOK; 2000). Raziskava iz leta 2000 o prisotnosti 
posameznih faz projekta v slovenskih institucijah je pokazala, da v njih najmanj kontrolirajo 
projekte in tudi podcenjujejo pomen zaključka ter organiziranosti projekta (Lukin; 2002: 58).  

2.2.2.1.Priprava projekta 
Eden izmed pogostih razlogov za neuspeh projektov je nevključevanje vrhovnih menedžerjev 
institucije v projekte. Naročnik projekta je običajno kar vrhovni (glavni) menedžer institucije. V 
pisni obliki mora podati predstavitev in povzetek vsebine projekta, predpostavke in omejitve 
projekta, možne probleme, vsaj en namen in cilj projekta, določiti menedžerja projekta in grobo 
organizacijo projekta, pristojnosti menedžerja projekta (zlasti v odnosu do linijskih oziroma 
funkcijskih menedžerjev), želen rok dokončanja projekta in roke glavnih mejnikov, prednostne 
aktivnosti, predvideti ljudi za projektni tim, omejiti stroške, določiti vsebino in pogostost poročil, 
predvideti način komuniciranja, oceniti tveganja ter določiti merila za sprejemljivost izvedbe 
projekta (Rozman v Gostinčar; 2002: 29). Zato je prvi korak k ustvarjanju primernega okolja za projekte 
zavedanje vseh menedžerjev o strateškem pomenu projektov (Graham, Englund; 1997: 31). Brez njihove 
podpore v celotnem življenjskem ciklu projekta, bo le-ta skoraj zagotovo propadel. Za izdelavo 
planov projekta, ki se (dokončno) izdelajo v fazi vzpostavitve projekta, mora menedžer projekta 
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poznati namene, (tehnične, ekonomske, socialne, ekološke in podobne) cilje projekta ter stroškovne, 
časovne in morebitne druge omejitve projekta, ki jih določi naročnik projekta. Le-ta mora opredeliti 
cilje projekta, menedžer projekta pa jih mora potrditi oziroma skupaj z naročnikom dokončno 
določiti. Vsekakor se morata s (končnimi) cilji projekta strinjati oba. Cilji morajo biti razumljivi in 
jasni ter dovolj podrobno opredeljeni, merljivi, soglasno sprejeti kot potrebni in zaželeni, stvarni in 
uresničljivi ter časovno opredeljeni. Vse to mora biti opravljeno v fazi priprave projekta. 
Kakovostna priprava projekta običajno ne zmanjša posameznih tveganj, vendar lahko že njihova 
vnaprejšnja identifikacija pripomore k razumevanju dogajanja na projektu in k morebitnemu 
hitrejšemu in pravilnejšemu odzivu na kasnejše dogajanje. Zato se brez dobre priprave projekta 
verjetnost doseganja ciljev v okviru danih omejitev zmanjša. Že v najbolj zgodnji fazi priprave 
projekta je potrebno prepoznati interesente, opredeliti njihove potrebe in pričakovanja v zvezi s 
projektom ter predvideti najbolj ustrezna reagiranja na možna dejanja posameznikov, ki bi lahko 
zaustavili projekt ali zmanjšali njegovo učinkovitost.  
Predvsem je potrebna jasna definicija projekta in potrebnih korakov za operacionalizacijo aktivnosti 
projekta (Sodhi, Sodhi; 2001: 20). Projekt je potrebno definirati vsebinsko in organizacijsko. V fazi 
priprave projekta je potrebno definirati problematiko in način dela v pripravljalni fazi ter določiti 
ljudi, ki bodo sodelovali v njej. Koraki pripravljalne faze projekta so definiranje problemskega 
stanja, vsebine in omejitev projekta v obliki različnih vložkov, določitev vsaj enega cilja in namena 
projekta ter oblikovanje grobega plana projekta (Kern v Kovač [ur.] et al.; 1999: 377-386).  
Fazo priprave projekta je možno deliti na inicializacijo, koncipiranje in definiranje ali planiranje. V 
fazi inicializacije se pojavi predlog, pobuda, ideja ali potreba za projekt, nato se opredeli namene 
projekta in izdela predlog zanj ter predhodno oceni možnost in smotrnost realizacije projekta. V tej 
fazi naročnik projekta določi ožji projektni tim, ki vključuje potencialnega menedžerja projekta in 
njegove ožje sodelavce. Faza koncipiranja projekta se imenuje tudi strateška faza projekta. V njej 
ožji projektni tim definira, kvantificira in strukturira cilje projekta; izdela študije možnosti izvedbe 
ali predštudije; izdela okvirni plan projekta; okvirno opredeli strukturo projekta (skupine aktivnosti, 
podprojekti, povezovanje projektov, program projektov); okvirno definira čas za izvedbo 
posameznih aktivnosti; okvirno opredeli vložke, ki so potrebni za realizacijo aktivnosti; izdela 
informativni predračun stroškov projekta; zasnuje finančno konstrukcijo; okvirno opredeli 
projektno organizacijo; izdela oceno pričakovanih izložkov projekta. Celoten koncept projekta mora 
vedno (lahko tudi po iterativnem usklajevanju) potrditi naročnik. Šele nato preide projekt v fazo 
definiranja. V tej fazi se izbere metodo dela ali tehnologijo izvedbe, definira faze oziroma stopnje 
izvedbe ter naredi plan izvedbe. Sem sodi določitev aktivnosti in njihovih povezav; predvidevanje 
časa za izvedbo posameznih aktivnosti; opredelitev rokov za njihovo izvedbo; izbor vložkov, 
povezovanje vložkov z aktivnostmi in določitev obremenitve vložkov; predračun stroškov 
dejavnosti; izdelava navodil za izvedbo; izbor članov projektnega tima; po potrebi priprava 
razpisnih pogojev za zunanje izvajalce in njihovo angažiranje (Ljubič v Florjančič [ur.] et al; 1995: 220-223).  
Opis projekta vključuje: namen projekta; ugotovitve o smotrnosti izvedbe ravno tega projekta in ne 
katerega drugega; povezavo projekta s strateško orientacijo institucije; bistveno značilnost, zaradi 
katere je ta projekt dragocen oziroma koristen za naročnika in bo omogočal tudi dolgoročno 
uspešnost institucije; zahteve in pogoje za dokončanje projekta; izložke projekta, mejnike in ključne 
vmesne oziroma delne izložke projekta (Cohen, Graham; 2001: 208-211). Naročilo za projekt z 
utemeljitvijo, ki ga v tej fazi naročnik izda menedžerju projekta, vsebuje torej vsaj naslednje 
podatke: oznaka in naziv projekta; naročnik projekta in možni sponzorji projekta; pomen projekta 



 

 26

za institucijo in njeno okolje; nameni in cilji projekta; zahteve (opis metodologije, uporabljene 
tehnike in tehnologije, druga pravila institucije, prostorski in delovni pogoji, oblika končnega 
izložka, poročanje in sklepno poročilo) in omejitve (grobi terminski načrt, razpoložljiva finančna 
sredstva – proračun, nakazana faznost, delni cilji in rezultati, mejniki) projekta; vloge in zasedenost 
menedžerja projekta in članov tima; ocena tveganja; načini motiviranja; datum izdelave naročila; 
podpis naročnika projekta. Na podlagi zbranih podatkov v tej fazi se mora naročnik projekta 
odločiti, ali naj se projekt vzpostavi. Če je odločitev pozitivna, mora menedžer projekta (skupaj z 
morebitnimi zunanjimi izvajalci) v naslednji fazi izdelati bolj podroben zagonski elaborat projekta 
ali vzpostavitveni dokument projekta. Le-ta poleg podrobnih planov o vsebini projekta vključuje 
tudi bolj podrobna pravila delovanja ljudi v okviru projekta in ga mora potrditi naročnik projekta.  

2.2.2.2.Vzpostavitev projekta 
Vzpostavitveni dokument projekta vsebuje plan projekta (tehnologijo izvedbe projekta, terminski 
plan, plan obremenitve izvajalcev, plan stroškov, plan financiranja, plan ključnih dogodkov 
projekta, plan razvijanja projektne organizacije, plan sklepanja pogodb z izvajalci, plan kritičnih 
izvajalcev, plan razvoja udeležencev projekta, plan obvladovanja dokumentacije in podobno), 
model projektne organizacije, matriko odgovornosti, predhodne dogovore z izvajalci, poslovnik 
projekta in podobno (Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 166) oziroma predstavitev projekta (ozadje, cilji, 
vsebina, meje, predpostavke, omejitve in tveganja), organizacijo projekta (organizacijska shema, 
imenovanja in zadolžitve nosilcev vlog na projektu, nadzor projekta in poročanja), plane projekta 
(strukturni diagram izložkov, opise izložkov, mrežni diagram izložkov, terminski plan, plan 
vložkov, plan stroškov, plan kakovosti) ter morebitne priloge. Le-te so študija upravičenosti, nadzor 
nad spremembami, spremljanje razvoja izložkov, postopki pri izjemah, projektna dokumentacija in 
podobno (MVPDU-IT; 2001: 16). V tej fazi so pripravljeni plani projekta in (po potrebi) podpisana 
pogodba z zunanjimi izvajalci, na podlagi katerih se začne izvajanje.  

2.2.2.3.Izvajanje projekta 
V tej fazi nastajajo izložki projekta na podlagi predhodno pripravljenih planov (in podpisanih 
pogodb). Zato morajo biti plani jasni, (predvsem končni) izložki popolnoma nedvoumno definirani, 
vložki pravočasno na voljo v predvideni količini, vsi člani projektnega tima pripravljeni sodelovati. 
Povrh tega morajo slednji imeti potrebna znanja in čas za izvajanje aktivnosti ter podporo svojih 
menedžerjev za delo v okviru projekta. Potek izvajanja je potrebno kontrolirati in po potrebi v 
skladu s predhodno določenimi pooblastili ustrezno ukrepati in/ali skladno s predhodno določenim 
postopkom spremeniti plane. To se dogaja precej pogosto, saj vseh (predvsem zunanjih) dejavnikov 
ni možno predvideti vnaprej. S tem se je pri projektnem načinu dela (in vedno bolj tudi nasploh v 
življenju) pač potrebno sprijazniti in čim bolj smotrno reagirati glede na trenutno situacijo. Tudi 
sicer za fazo izvajanja projektov ni možno napisati recepta, saj je odvisna od številnih dejavnikov, 
zlasti od zahtevanih izložkov, uporabljene tehnologije, uporabljenih vložkov, menedžerja projekta 
in članov projektnega tima, naročnika, morebitnega sodelovanja zunanjih izvajalcev, organizacijske 
kulture, organizacijskih struktur in procesov, drugih interesentov in podobno.  

2.2.2.4.Zaključek projekta 
Projekt je zaključen šele potem, ko je potrjeno kakovostno pripravljeno zaključno poročilo projekta 
in ko so pridobljene izkušnje zaključenega projekta ustrezno dokumentirane (Kolšek, Černe; 2002a: 43). 
V zaključek projekta sodi planiranje prehoda v operativno delovanje, zaključevanje dokumentov, 
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zbiranje podatkov in izdelovanje poročila o zaključku projekta, pisanje uradnega pisma o zaključku 
projekta in pisanje primopredajnega zapisnika (O'Conell v Gostinčar; 2002: 39). Na osnovi kazalnikov 
oziroma mer uspešnosti se izbira in ocenjuje investicije, medtem ko se projekte, s katerimi se 
organizacijsko uresničuje investicije, izbira in ocenjuje s kazalniki učinkovitosti. Učinkovitost 
projektov mora biti dosežena z ustvarjalnostjo in inovativnostjo, predvsem v fazi planiranja 
(zamišljanja) aktivnosti (Rozman; 2002: 121-122). Zaradi vsega tega mora namreč naročnik projekta na 
podlagi dokumentov o zaključku projekta dobiti podatke, s katerimi lahko oceni učinkovitost 
projekta in (možno) uspešnost investicije, vsi zaposlenci v instituciji pa (lahko) iz zaključenega 
projekta pridobijo dodatne izkušnje in znanje.  
Posebej pomemben v projektih razvoja informacijskih sistemov je zaključek projekta, ki ga je 
pogosto težko opredeliti, ker se šele z dejansko uporabo informacijskega sistema v stvarnem 
življenju pokaže, ali so bili doseženi cilji projekta in pričakovane koristi. Pri pripravi projekta in 
planiranju se sicer določi nabor zahtevanih funkcionalnosti, vendar pa se med razvojem in 
uvajanjem mnogokrat izkaže, da je potrebno nabor funkcionalnosti spremeniti. Razlog je predvsem 
v hitrem razvoju informacijske tehnologije, kar časovno podaljša projekt, poveča stroške in odmika 
zaključek projekta. Težko je potegniti razmejitev med osnovno implementacijo in optimizacijo 
uporabe informacijskega sistema, saj je izboljšanje uporabe informacijskega sistema in uvajanje 
dodatnih funkcionalnosti stalen proces. Poleg tega projekti ponavadi dosežejo najvišjo raven 
dosežka približno na sredini izvajanja, projekti razvoja in/ali uvajanja informacijskih sistemov pa jo 
dosežejo šele proti koncu izvajanja projekta, predvsem zaradi pomanjkanja fizičnih dokazov o 
napredovanju projekta (Gostinčar; 2002: 45). Takrat so razvijalci in bodoči uporabniki informacijskega 
sistema pogosto že naveličani projekta in ker imajo še (in tudi že) druge zadolžitve, želijo projekt 
čim prej zaključiti, kar pa je dolgoročno slabo, ker znanja in izkušenj ne pridobijo tudi drugi.  

2.2.3. Menedžment projekta 
Menedžment projekta pomeni uporabo dognanj menedžmenta pri projektnem načinu dela.  
Z uvajanjem projektnega načina dela lahko institucije povečajo svojo uspešnost in učinkovitost, saj 
je to zelo učinkovita oblika dela in v določenih razmerah celo edini možni način spreminjanja 
institucije (Turner; 1993: 37-48). Ta pristop, ki temelji na razčlenitvi projekta na posamezne aktivnosti 
(Duhovnik, Tavčar; 2000: 3.19), sam po sebi še ne zagotavlja končnega uspeha, je pa z njim vsebina 
projekta bolj natančno definirana, jasno so opredeljene vloge in odgovornosti v projektu, zagotavlja 
mero vrednotenja porabljenih sredstev za projekt, zagotavlja možnost hitrega in ustreznega 
ukrepanja v primeru odstopanj, udeleženci projekta pa so seznanjeni s podrobnostmi projekta in 
spodbujeni k razmišljanju o podrobnostih in celoti hkrati (Kerzner v Gostinčar; 2002: 22). Menedžment 
projekta se ukvarja z zmanjševanjem negotovosti, ki se pojavi pri uresničevanju ciljev in izvira iz 
nezadostnih podatkov. Lastnosti menedžmenta projekta so osredotočenost na vsebino projekta, jasni 
cilji in dober plan, komuniciranje z udeleženci in osredotočenost na uresničitev projekta (Rus; 2001: 
96-97). Menedžment projekta je ciljno usmerjen proces planiranja, organiziranja, usmerjanja in 
kontroliranja projekta (Lukin; 2002: 11) oziroma proces planiranja projekta (planiranje organizacije 
projekta in planiranje aktivnosti ter virov), uveljavljanja projekta (kadrovanje, vodenje, motiviranje 
in komuniciranje) ter kontroliranja projekta (ugotavljanje odstopanja med dejansko uresničenimi in 
planiranimi aktivnostmi, stroški, časovnimi roki in kakovostjo izložkov projekta), ki so jim dodani 
še začetek projekta (določitev grobih ciljev vsebine in obsega projekta, razumevanje naročnikovih 
želja in zahtev ter določitev meril vrednotenja uspešnosti projekta) ter zaključek projekta, ki vsebuje 
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prehod v operativno delovanje in pomeni formalen razpust projekta. Menedžer projekta zagotavlja 
smotrnost delovanja vseh udeležencev projekta. Usklajevati mora, odločati in delegirati. Zadolžitev, 
ki jih je dobil v izvedbo, ne opravlja sam, temveč jih delegira svojim podrejenim s prenašanjem 
dela avtoritete, zadolžitev in odgovornosti, saj so za izvedbo posameznih aktivnosti strokovnjaki. 
Menedžer projekta ima ponavadi malo pristojnosti in veliko odgovornosti, za člane projektnega 
tima se mora nenehno pogajati z linijskimi oziroma funkcijskimi menedžerji, zato je z njimi 
običajno v konfliktih, ne pozna področij v podrobnosti, temveč pozna povezave, njegova naloga je 
integracija in usklajevanje strokovnjakov s posameznih področij. Menedžer projekta usklajuje 
posamezne vložke z namenom doseganja čim večje učinkovitosti pri izvajanju projekta. Cilj 
vsakega projekta je namreč doseči želene izložke s čim manj stroški, v čim krajšem času in čim bolj 
kakovostno (Gostinčar; 2002: 24-28). Sposobnost organiziranja, potrpljenje in fleksibilnost so ključne 
lastnosti menedžerja projekta, saj mora v kratkem času pridobiti za sodelovanje potrebne 
strokovnjake in uskladiti njihovo delovanje (Gilbert; 2001: 165-166). Osnovne aktivnosti menedžerja 
projekta so dokončno določanje ciljev, posameznih delov ter poteka projekta, določanje potrebnih 
vložkov in njihove razpoložljivosti, usklajevanje časovnega poteka projekta in razpoložljivosti 
vložkov, izdelovanje osnovne stroškovne kalkulacije, izdelovanje osnovnega plana, obvladovanje 
napredovanja (spremljanje dejanskega poteka in primerjanje s planiranim ter sprejemanje odločitev 
v zvezi z ugotovljenimi odstopanji), analiziranje rezultatov, obračunavanje in dokumentiranje 
projekta (Strahonja, Varga, Pavlić; 1992: 287).  

2.2.3.1.Planiranje projekta 
Planiranje projekta je določanje razmerij med udeleženci projekta in načrtovanje organizacijske 
strukture projekta, ki mora biti prilagojena projektnemu delu in mora omogočati učinkovito 
povezanost z institucijo, v kateri se projekt izvaja, ter celovito načrtovanje vseh aktivnosti v 
projektu in njihovo usklajevanje ob upoštevanju njihove povezanosti tako, da bo čas trajanja 
projekta čim krajši, potreben napor udeležencev projekta čim manjši in stroški čim manjši. 
Planiranje omogoči, da se že pred začetkom izvedbe projekta določi potrebne aktivnosti ter njihovo 
povezanost in razjasni morebitna problemska stanja. Posamezne aktivnosti morajo biti opredeljene 
z opisom, zaporedjem izvajanja, trajanjem, potrebnimi izvajalci in njihovo odgovornostjo (Lukin; 
2002: 12). Projekti vedno vsebujejo kaj novega, zato je potreba po njihovem planiranju znatna. V 
številnih institucijah obstaja splošno pomanjkanje upoštevanja pomena planiranja projektov v 
obliki: »Začnite že delati, ne samo planirati!« Zato se pogosto dogaja, da se planiranje prestavi na 
čas, ko se aktivnosti projekta že začnejo izvajati (Graham, Englund; 1997: 67-69). V današnjem času se 
vse pogosteje uporabljajo metode mrežnega planiranja projektov, ki nazorno prikazujejo 
medsebojno povezanost aktivnosti, omogočajo določitev stopnje kritičnosti aktivnosti ter 
omogočajo optimizacijo projekta glede na trajanje, vložke in/ali stroške. S projektno organizacijo so 
določene zadolžitve, odgovornosti in avtoritete, v tem pa razmerja, strukture ali funkcije tako 
menedžerja projekta kot menedžerjev delov projekta in izvajalcev posameznih aktivnosti, kot tudi 
vgraditev projekta v organizacijsko strukturo institucije. S takšno organizacijo se zagotovi 
usklajeno delovanje udeležencev projekta in usklajenost projekta v okviru institucije. Pri tem je 
potrebno upoštevati načeli stabilnosti (čim bolj podrobno definirati zadolžitve, odgovornosti in 
avtoritete) in fleksibilnosti (omogočiti prilagodljivost razmeram in ljudem). Eden izmed pogostih 
vzrokov za propad projektov je namreč slaba organizacija projekta (Rozman v Gostinčar; 2002: 31).  
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2.2.3.2.Uveljavljanje projekta 
V družbah nasploh (in posledično tudi v institucijah) zavladata anarhija in odtujenost, če »mehka« 
delitev moči ni združena s »trdim« ciljnim vodenjem (Drucker v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 89) v 
širšem smislu oziroma usmerjanjem ali uveljavljanjem. Menedžer projekta mora udeležence 
projekta smotrno kadrovati, ustrezno voditi, jih motivirati in poskrbeti za učinkovito komuniciranje 
med njimi (Lukin; 2002: 13). Kadrovati mora najboljše strokovnjake s področij, ki so pomembna za 
projekt. Ti strokovnjaki morajo biti pripravljeni medsebojno sodelovati v projektnem timu in za to 
imeti dovolj časa in avtoritete. Običajno se menedžer projekta na strokovno področje ne spozna bolj 
kot strokovnjaki v projektnem timu, mora pa vsebino toliko poznati, da bo znal parcialne rešitve 
medsebojno povezovati in jih (ter celoten projekt) predstaviti naročniku. Menim, da je v projektnem 
timu najbolj primeren stil vodenja demokratični ali participativni, kjer zaradi potreb po strokovnih 
odločitvah pri njihovem nastanku v največji meri sodelujejo strokovnjaki, vendar mora biti jasno, 
da je menedžer projekta tisti, ki je odgovoren naročniku, da bo projekt izveden učinkovito. Zato 
mora biti jasna hierarhija. Končno odločitev mora sprejeti menedžer projekta. Strokovnjaki delujejo 
le kot svetovalci in izvajalci. Pri tem jih mora menedžer projekta motivirati (in za to imeti potrebno 
avtoriteto in avtonomijo), kar je možne le, če v projektnem timu poteka komuniciranje.  
Komuniciranje je prenos sporočila od oddajnika k sprejemniku. Člani projektnega tima morajo za 
dobro delovanje projektnega tima med seboj komunicirati (Gostinčar; 2002: 37), kar se običajno dogaja 
na sestankih. Zanje je potrebno najprej opredeliti problem, postaviti cilj, določiti merila iskanja 
rešitev za dosego cilja, usmeriti potek sestanka v iskanje možnih rešitev in izbor najboljše med 
njimi ter nato izdelati načrt za uresničitev rešitve v praksi (Zidar Gale, Gale; 2002: 179). Za vsak uspešen 
sestanek so značilni štirje koraki: dobro planiran, pripravljen in voden sestanek ter kasneje uspešno 
izvedene odločitve, ki so bile sprejete na njem (Tudor, Srića; 1996; 121-123). Sestanki so pomembno 
sredstvo obveščanja in odločanja ter najpogostejša, a draga oblika komuniciranja, zato se je 
potrebno nanje dobro pripraviti z vsebinskega, psihološkega in tehničnega vidika (Brejc; 2000: 90-99). 
Na sestanek morajo biti povabljeni vsi (in le) tisti, ki lahko koristno prispevajo k sprejetim 
odločitvam. Vabilo mora oznaniti namen sestanka, kdaj se bo začel in kdaj predvidoma končal, kje 
se bo odvijal, kdo so povabljenci, predlagani dnevni red in po potrebi pripravljena gradiva. Med 
razpravo na sestanku morajo biti oblikovani in nato v zapisniku zapisani sklepi, ki morajo vsebovati 
podatke o tem, kaj je potrebno narediti (besedilo sklepa), kdo bo to naredil oziroma je odgovoren za 
izpolnitev in rok, do kdaj mora biti to narejeno (Valentinčič; 1978: 45-87). Čeprav so to stara navodila, 
sem na sestankih (s predstavniki javnih institucij) le redko doživel, da bi bilo prav vse opisano tudi 
udejanjeno. Na žalost so povabljenci pogosto nepripravljeni na sestanek, iz vabil je običajno možno 
razbrati le povabljence ter kdaj in kje se bo sestanek začel, namen je pogosto možno ali potrebno 
uganiti, dnevni red je le redko zapisan, gradiv običajno ni, predvsem pa pogrešam jasne sklepe.  

2.2.3.3.Kontroliranje projekta 
Kontroliranje je proces ugotavljanja (spremljanja) izvedbe, primerjave s planom, ugotavljanja 
odstopanj, postavljanja diagnoze odstopanj oziroma ugotavljanja vzrokov odstopanj in morebitno 
predlaganje ukrepov, da se planirano uresniči. Kontrola je neprestano odločanje z namenom izvedbe 
plana (Rozman, Kovač, Koletnik; 1993: 254) oziroma pravočasnega obveščanja odgovornih menedžerjev o 
delovanju in učinkovanju vseh delov projekta (Prusnik; 1991: 92). Kontroliranje projekta omogoča 
ugotavljanje vsebinskega, rokovnega in organizacijskega odstopanja dejanske izvedbe glede na 
planirano. V primeru odstopanja je treba ugotoviti vzroke zanj ter sprejeti ustrezne odločitve (Lukin; 
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2002: 13) za čim bolj učinkovito izvedbo projekta. Redno in stvarno poročanje o projektu je zato 
ključnega pomena. Ob ugotovljenih odstopanjih se je potrebno vprašati predvsem, ali delujejo na 
uspešnost poslovanja institucije pozitivno ali negativno in ali bi bilo smotrno plan spremeniti.  

2.2.4. Timsko delo 
Zaradi vedno večjih zahtev (potencialnih) odjemalcev in drugih interesentov, je potrebno pri delu 
uporabljati vedno več (različnega in multidisciplinarnega) znanja. Ker je znanja vedno več, en sam 
človek ne more znati in vedeti vsega. Ljudje pri delu že od nekdaj sodelujejo, kjer pa je v delo 
potrebno vplesti veliko znanja, je tesno sodelovanje ljudi po mojem mnenju še bolj potrebno. Zato 
se je vsepovsod po svetu uveljavilo timsko delo, ki je pogosto nepogrešljivo pri delu na projektih.  
Tim je skupina vsaj dveh ljudi, ki medsebojno intenzivno sodelujeta pri opredeljevanju in 
doseganju ciljev (Možina v Možina et al.; 1994: 601). Pri tem se morata med sabo nujno sporazumevati in 
zato pride v timih do procesa, ki ga pri individualnem delu in tudi skupinskem delu ni (Lipičnik; 1997: 
177). Značilnosti tima so zlasti postavljen izzivajoč in od vseh članov priznan cilj tima, interakcija 
dela članov tima, kolegialno sodelovanje pri delu, temeljni medčloveški odnosi (poštenje, zaupanje, 
spoštovanje, iskrenost) med člani tima, izrazito upoštevanje interesov in osebnosti članov tima, ki 
so središče dela, šele za člani tima se upošteva tehnologijo, kapital, zgradbe, opremo, člani tima so 
enakopravni, vsak lahko pride do izraza, daje predloge, spoštujejo se osebnosti vseh, vsakemu se 
omogoči učinkovito opravljanje dela, člani tima dajejo vse (osebnost, prepričanje, znanje, izkušnje) 
od sebe in so osebno motivirani za delo in druženje, obstaja skupna povezanost, privlačnost in 
motiviranost kot posledica predanosti timskemu cilju in uspešnemu delu ter pripadnosti timu, 
neprestan proces izpopolnjevanja ljudi, iniciativnost ter osvobojena individualna in izrazita skupna 
kreativnost, prost pretok in dostopnost podatkov, decentralizirano in demokratično odločanje, 
prilagojenost in manjša intenzivnost družbenih norm med člani tima, sodelovanje vseh članov tima 
v iskrenem in prostem komuniciranju, trajno konstruktivno soočanje mnenj, upoštevanje realnosti 
trenj med člani tima, iz katerega se poskuša izkoristiti pozitiven potencial, učinkovito razreševanje 
nefunkcionalnih trenj, sodelovalni odnos med menedžerjem in podrejenimi člani tima, vključenost 
članov tima v najpomembnejše menedžerske procese, inovativnost v vsem, kar se v timu počne 
(Tudor, Srića; 1996; 60-62). Menedžerji projektov lahko neposredno vplivajo na to, da člani projektnega 
tima razmišljajo ustvarjalno in inovativno (Rozman; 2002: 129). Timski način dela je nepogrešljiv, ko 
način reševanja, rešitev in število rešitev niso znani. Na splošno velja, naj bodo delovni timi čim 
manjši, vendar ne premajhni, njegovi člani pa naj bodo strokovnjaki za reševanje problemov 
oziroma nalog. Kakovosti delovanja timov ni možno popolnoma pojasniti z lastnostmi posameznih 
članov, temveč je potrebno upoštevati posebnost strukture osebnostnih lastnosti tima kot celote. Pri 
zapletenih nalogah bi morali sestaviti po socialnih lastnostih homogen, po znanju in drugih 
zmogljivostih pa heterogen tim (Lipičnik, Mežnar; 1998: 272-276). Tim mora skupaj dati več kot le vsoto 
posameznikov. V njem se ne pojavljajo prerekanja, prepiri, zavist ali dokazovanje, kdo je imel v 
preteklosti prav. Člani tima delijo podatke, se medsebojno učijo in razpravljajo o problemu, dokler 
ne dosežejo soglasja. Pogovori niso bitke, v katerih je potrebno zmagati. Posamezniki svoje 
kratkoročne interese podredijo v korist tima in njegovih rezultatov, saj je timsko delo nujno, ker je 
posameznik prešibak, da bi obvladal okolje. Zato vsak človek največ časa preživi v različnih 
skupinah, ki se morajo šele razviti v time. V njih morajo priti do izraza najsposobnejši posamezniki, 
ugotoviti je potrebno njihove talente, izkoristiti obstoječe veščine ter znanje posameznikov v timu 
(Tudor, Srića; 1996: 1-28) in jih z medsebojnim sodelovanjem še oplemenititi in uporabiti.  
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2.2.5. Vključitev projektov v organizacijo institucije 
Posebni problemi nastopajo v primerih, ko se projekti organizirajo v že obstoječih neprojektno 
organiziranih institucijah. Projekti v takšnih okoljih predstavljajo motnjo in konfliktne situacije z 
obstoječo organizacijsko strukturo so pogoste in nepredvidljive (Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 147), saj se 
projektna organizacija še vedno pojmuje kot tujek ali nujno zlo, ki v navidez urejeno organiziranost 
institucije vnaša nestabilnost in drugačna pravila obnašanja od ustaljenih (Solina, Križaj; 1991: 30). V 
obstoječo organizacijsko sestavo institucije jo je treba vgraditi s čim manj podvajanja ukazovanja in 
nalog. Uvajanje projektne organizacijske oblike je skrajno težko, zapleteno in ustvarjalno delo, ki je 
povezano s številnimi psihološkimi in sociološkimi problemi, ki vedno spremljajo uvajanje 
organizacijskih sprememb (Mihelčič; 1993a: 293-295) in se običajno uvajajo s projekti (Vizjak v Možina et 
al.; 1994: 871). Projektna organiziranost je primerna za uresničevanje enkratnih ciljev, ki zahtevajo 
visoko stopnjo usklajevanja velikega števila posamičnih aktivnosti in jih ni moč doseči v ustaljeni 
organizacijski strukturi (Lipičnik, Mežnar; 1998: 55). Pomanjkljivosti projektne organiziranosti so zlasti 
možna zmeda zaradi dvojnih morebitnih neskladnih navodil menedžerjev, nevarnost razočaranja 
menedžerjev projekta zaradi nerealnih ciljev, nasprotja z ustaljeno organizacijsko sestavo institucije 
in nevarnost nesprejemanja članov projektnega tima nazaj vanjo (Ivanko v Možina et al.; 1994: 389). 
Poleg projektne koordinacije, ki nima nobenih izvršilnih pooblastil, saj zgolj zbira podatke in le 
občasno pripravlja predloge za ukrepanje, sta poznani še čista projektna organizacijska struktura in 
projektno matrična organizacijska struktura. V slednji se križajo interesi, odgovornost in avtoriteta 
formalno linijske (funkcijske) in projektne organizacije, za udeležence projekta pa obstaja dvojna 
odgovornost: strokovna in delovna (kaj, do kdaj) menedžerju projekta ter disciplinska in strokovna 
(kako, kdo) funkcijskemu (linijskemu) menedžerju, zaradi česar so nesporazumi in spori pogosti. 
Čista projektna organizacijska struktura je smotrna za velike projekte, kjer so le-ti povsem ločeni od 
ostalih organizacijskih oblik v instituciji, a z njimi sodelujejo. Vsi člani projektnega tima so v času 
trajanja projekta razbremenjeni drugih delovnih obveznosti in se po tem, ko je projekt zaključen in 
razpuščen, vrnejo na svoja prejšnja delovna mesta ali se prerazporedijo na nova ali pa se vključijo v 
projektni tim za izvedbo novega projekta (Solina, Križaj; 1991: 31-34). Prednosti te organizacijske 
strukture so popolna avtoriteta menedžerja projekta nad projektom, kratke komunikacijske poti, ker 
vsi člani projektnega tima poročajo neposredno njemu in imajo le enega neposredno nadrejenega, 
ukvarjajo se le s projektom in nimajo drugih zadolžitev, visoka raven motivacije krepi orientacijo k 
aktivnostim, sposobnost sprejemanj hitrih odločitev zaradi centralizirane avtoritete. Slabosti čiste 
projektne organizacijske strukture so podvajanje vložkov, če v instituciji obstaja več projektov, 
premajhna povezanost z znanjem poslovnih funkcij, neupoštevanje usmeritev institucije, člani 
projektnega tima morda niso polno zasedeni. Ker projekt ne nudi stalne zaposlitve, je možno, da 
traja dlje časa samo zato, da nudi zaposlitev. Slabosti projektno matrične organizacijske strukture so 
necelovit pristop, porazdeljenost moči odločanja med posameznimi organizacijskimi enotami, 
možni konflikti med organizacijskimi enotami zaradi delitve redkih vložkov in dvojnost avtoritete: 
člani projektnega tima so podrejeni administrativnim odločitvam menedžerja projekta in tehničnim 
odločitvam funkcijskega (linijskega) menedžerja. Redno delo ima pogosto prednost pred 
projektnim. Ker je napredovanje zaposlencev ponavadi vezano na delo v funkcijski organizacijski 
strukturi in so lahko z delom na projektu člani projektnega tima izvzeti pri napredovanju, pogosto 
niso posebej motivirani za delo na projektu. Prednosti te organizacijske strukture so višja stopnja 
uporabe vložkov (v primerjavi s čisto projektno organizacijsko strukturo), ker se jih lahko vključi v 
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več različnih projektov hkrati, možno razreševanje potreb projekta in funkcijskih organizacijskih 
enot istočasno z dogovori med obema stranema, usklajenost ciljev projekta z vizijo, strategijo in 
cilji institucije, večja fleksibilnost pri organizaciji projekta, ko člani projektne skupine končajo delo 
na projektu, se lahko brez večjih težav vrnejo na stara delovna mesta (Turner; 1993: 119-130).  

2.3. Informatizacija 
Informatizacija pomeni ustvarjanje možnosti za učinkovito in uspešno zbiranje, shranjevanje, 
preiskovanje, obdelovanje in uporabljanje podatkov. Zelo pomemben element informatizacije je 
informacijska tehnologija, ki predstavlja tehnično osnovo informatizacije (Strahonja, Varga, Pavlić; 1992: 
1). Informatizacija je podobna industrializaciji, le da se za zbiranje podatkov (in oblikovanje 
informacij) uvaja v institucije mikroelektronika ter uporaba računalnikov in telekomunikacij. To 
povzroča stroške, toda informacije prinašajo koristi. Vrednost informacij je možno presojati glede 
na razmerje med vlaganji v njeno pridobitev in koristnostjo odločitve, ki je izšla iz procesa 
odločanja na podlagi ustvarjenih informacij. Informacija je miselno preoblikovano namensko 
usmerjeno sporočilo, ki prejemniku omogoči ali olajša sprejem odločitve. Je toliko več vredna, 
kolikor boljšo odločitev omogoča (Gričar v Možina et al.; 1994: 707-713). Na splošno velja, da je smotrno 
zbirati podatke in oblikovati informacije za menedžment le, če bo vrednost odločitev na podlagi 
informacij večja od stroškov pridobivanja teh informacij (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak; 1994: 35), ki so 
neločljivo povezane z ljudmi. Ti podatke sprejemajo, skladiščijo, ustvarjajo in oddajajo v okolje. 
Informacija je takšno zaporedje znakov v dogovorjenem znakovnem sistemu, ki ima nedvoumno 
semantično vsebino, ki je zadostna slika pojava, na katerega se nanaša, in ima za prejemnika 
pragmatično vrednost oziroma je smiselno uporabna za izbiro smotrnega ukrepa ter izvedbo 
učinkovitega dejanja oziroma sprejem odločitve. Podatek je sestavljen iz sintaktično pravilnega 
zaporedja znakov. Sporočilo so semantično pravilni podatki, ki jih pošiljatelj odpošlje prejemniku s 
posredovanjem medija tako, da svoje zaznave predstavi s pomočjo simbolov na določenem mediju. 
Ko ima sporočilo neko uporabno vrednost za prejemnika, postane informacija. Slednja zmanjšuje 
neznanje oziroma poveča znanje, ki je zbirka informacij. Informacija in znanje sodita v področje 
človekovega notranjega miselnega sveta (Gradišar, Resinovič; 1996: 38-43). Z informatizacijo institucij 
zaposlenec ni več le figura na šahovnici, temveč kapital institucije (Prusnik; 1991: 6). Informatizacija 
je proces prehajanja družbe v informacijsko družbo, v kateri vsi vidiki gospodarstva postanejo 
popolnoma odvisni od informacijske tehnologije in tehnike (Gradišar, Resinovič; 1996: 3).  

2.3.1. Informatika 
Sodobna človeška družba postaja vse bolj postindustrijska družba (Vila v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 
125-126), storitvena družba (Snoj; 1998: 2), potrošniška družba (Ule, Kline; 1996: 20), informacijska 
družba, družba znanja (Kanjuo-Mrčela v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 99) ali učeča se družba. V njej 
narašča pomen informacijske tehnologije, njeno delovanje pa temelji na podatkih, znanju, novih 
storitvah in izdelkih, novih načinih poslovanja in visoki konkurenčnosti (Kovačič; 1998: 1-3). Ta 
družba sloni na telekomunikacijski infrastrukturi in informacijskih storitvah, poganja pa jo nova 
ekonomija ali ekonomija znanj ali digitalna ekonomija (Jerman Blažič et al.; 2001: 7-8).  
Informatika je dejavnost oblikovanja, uvajanja in izvajanja informacijskih sistemov v instituciji. 
Vključuje ugotavljanje potreb po podatkih in njihovo organiziranje. Informatika je tudi teoretična 
disciplina o ustroju, delovanju in vzdrževanju informacijskih sistemov (Gričar v Možina et al.; 1994: 711). 
Informatika je znanstvena veda o strukturi in uporabi informacijskih sistemov, ki raziskuje sestavo, 
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funkcije, oblikovanje, izvedbo in delovanje računalniško podprtih informacijskih sistemov, v 
katerih se generirajo, arhivirajo in pretakajo podatki. Izraz informatika je sestavljen iz izrazov 
informacija in avtomatika (Gradišar, Resinovič; 1996: 2-12). Zadnji izraz nakazuje na samodejen proces 
generiranja, predelave in distribucije podatkov, informacija pa je predmet preučevanja informatike 
(Gostinčar; 2002: 3) kot znanosti o obdelovanju (zbiranju, oblikovanju, izmenjavi, urejevanju in 
pretvarjanju) informacij (Pahor [ur.] et al.; 2002: 169) oziroma podatkov.  

2.3.1.1.Informacijski sistemi 
Informacijski sistem je celota sestavin, ki zagotavljajo podatke in informacije ter povezave med 
temi sestavinami v instituciji in z njenim okoljem. Sestavine informacijskega sistema so ljudje, 
podatki in informacijska tehnologija (Gričar v Možina et al.; 1994: 711) oziroma vhodni podatki, 
(proceduralne, logične in matematične) metode njihovega obdelovanja, izhodni dokumenti in 
podatki, informacijska tehnika in tehnologija, sklop podatkovnih zbirk, kontrolni blok, 
komunikacijski kanali ter ljudje kot udeleženci v informacijskem procesu, ki vsi sodelujejo pri 
pretvarjanju podatkov v informacije. Informacijski sistemi rešujejo probleme premostitve časovne 
pregrade, transformacije podatkov ter premostitve prostorske pregrade in vplivajo neposredno na 
izvajanje temeljne dejavnosti institucije ter posredno usklajujejo njeno delovanje z omogočanjem 
boljšega načrtovanja in nadzorovanja ter večje povezanosti podsistemov. Informacijski sistem je 
lahko le podsistem ali del sistema, ki omogoča izvajanje in opravljanje temeljne dejavnosti 
institucije ter s tem doseganje njenih ciljev (Gradišar, Resinovič; 1996: 61-66). Cilj sistema določa 
elemente in strukturo sistema, tako da sistem izkazuje določeno obnašanje v danem okolju. Cilj 
sistema je pogojen z namenom sistema, namen sistema pa je vzrok obstoja sistema. Cilj in namen 
imajo lahko le sistemi, ki vsebujejo ljudi (Gradišar, Resinovič; 1996: 22-23). Skladno s splošno teorijo 
sistema je le-ta celovita namenska tvorba, ki deluje v sodelovanju z okolico. Elementi sistema 
(struktura elementov) in odnosi med elementi (struktura odnosov) sestavljajo strukturo sistema 
(Strahonja, Varga, Pavlić; 1992: 15). Sistem je posebna celota, sestavljena iz vsaj dveh sestavin 
(podsistemov) in njihovih medsebojnih odnosov, ki je jasno razmejena od okolja kot suprasistema 
(Kavčič v Možina et al; 1994: 64). S sistemskim pristopom je možno celoto, ki se jo obravnava kot sistem, 
členiti in pregledno strukturirati. Sistemski pristop upošteva, da je vsak pojav le del večje celote ter 
je z različnih vidikov videti različen, zato ga je smiselno obravnavati z več vidikov (Mulej v Gradišar, 
Resinovič; 1996: 16). Pri tem je delitev na elemente, sisteme, podsisteme, nadsisteme in okolje 
prepuščena svobodnemu odločanju opazovalca sistema ter odvisna od področja opazovanja in 
stališča opazovalca. Sistem je potrebno najprej razmejiti na vhode (vhodne spremenljivke, s 
katerimi okolje vpliva na sistem) in izhode (izhodne spremenljivke, s katerimi sistem vpliva na 
okolje), nato pa ugotoviti, katere sestavine sistema in v kakšnih ter katerih povezavah pretvarjajo 
vhode v izhode. Na ta način opredeljen sistem se členi oziroma analizira po posameznih sestavinah 
do določene ravni (Gostinčar; 2002: 5-6), ki je za opazovalca še smotrna.  
Za vsako institucijo velja, da si mora zgraditi sodobno zasnovan informacijski sistem z notranjimi 
in zunanjimi viri podatkov (Potočnik; 1996: 22), ki naj omogoča boljše komunikacije znotraj institucije 
ter med zaposlenci institucije in ljudmi iz njenega okolja, boljše odločanje z iskanjem, generiranjem 
in predstavitvijo podatkov (informacijsko podlago za odločanje), boljšo uporabo znanja, hitrejše in 
kakovostnejše delo (Gradišar, Resinovič; 1996: 261). Informacijski sistemi pa ne prinašajo uporabnikom 
pri delu le koristi, ampak tudi težave. Zato je pri oblikovanju informacijskih sistemov potrebno 
upoštevati čim več vidikov in možnih posledic, ne le možnost zmanjšanja stroškov in povečanja 
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produktivnosti. Pri tem je potrebno najti kompromis med interesi zaposlencev in interesi institucije 
(Gradišar, Resinovič; 1996: 419-420). Uporabniki informacijskega sistema morajo podati zahteve za 
njegov načrt, saj imajo potrebo po njem in ga bodo v prihodnje uporabljali. Zato jih je potrebno 
vključiti v samem začetku razvoja informacijskega sistema, da bo le-ta prijazen uporabnikom (Sodhi, 
Sodhi; 2001: 13) in učinkovit, kar je odvisno tudi od usklajenosti povezav in odnosov med elementi 
informacijskega sistema z organizacijsko strukturo institucije. Ustrezni podatki morajo pravočasno 
prispeti do pravega uporabnika, zato je smiselno, da je struktura informacijskega sistema čim bolj 
prilagojena organizaciji institucije. Kljub temu obstajata dva osnovna strukturna modela 
informacijskih sistemov: centralizirani in porazdeljeni. Popolnoma centraliziran informacijski 
sistem se načrtuje in realizira po enotnih načelih, registrirani podatki se usmerjajo v zbirni center, 
obstaja skupni arhiv ali podatkovna baza za celotno institucijo, sredstva za obdelavo so zbrana v 
skupnem informacijskem centru, kjer se generirajo in posredujejo podatki, ki so potrebni 
uporabnikom v instituciji. Koristi centraliziranega informacijskega sistema so predvsem možna 
standardizacija postopkov in podatkov, kar zmanjšuje stroške in povečuje možnost učinkovitega 
nadzora, sprotno ažuriranje podatkov, le enkratno registriranje vsakega podatka v podatkovni bazi, 
kar povečuje stopnjo varnosti, kontrole in zaščite podatkov, bolj učinkovito izkoriščanje znanja in 
sposobnosti strokovnjakov ter boljše izkoriščanje tehnologije. Pomanjkljivosti pa so v tem, da je 
možno namen sistema doseči le s sodelovanjem vseh (ključnih) odločevalcev v instituciji, da je 
sistem kompleksen in se težko prilagaja novim informacijskim potrebam uporabnikov, da obstaja 
nevarnost nastanka izoliranega centra moči, ki presega svoje pristojnosti, ter da ima lahko večja 
okvara opreme za obdelavo zelo neugodne ali celo usodne posledice za institucijo, čemur se je 
potrebno izogniti s podvajanjem ključnih naprav (Gradišar, Resinovič; 1996: 74-79). Tudi sodobni več-
slojni (vsaj tri-slojni) koncept arhitekture omrežnega računalništva (že nekaj časa) preusmerjajo 
trende in že omogočajo centralizacijo informacijskega sistema oziroma z združevanjem prednosti 
različnih arhitektur ustvarjajo hibridne informacijske sisteme (Kovačič; 1998: 152-157).  
Za sprejem odločitev so potrebni podatki, ki izhajajo iz informacijskega sistema institucije. Le-ta 
vsebuje različne informacijske funkcije in je kot povezovalni člen med obema oblastnima 
organizacijskima funkcijama ter med temeljnimi poslovnimi funkcijami nosilec storitev za slednje 
(Mihelčič; 1997: 9). Informacijski sistemi povezujejo podsisteme za načrtovanje, izvajanje in nadzor. 
Omogočajo delo različnih podsistemov v institucijah, predvsem z generiranjem, hranjenjem in 
posredovanjem podatkov, ki tvorijo informacijsko podlago za odločanje o usklajevanju delovanja 
različnih ljudi in podsistemov v institucijah. Integrirajo podsisteme. Sodelujejo pri izvajanju z 
avtomatizacijo, formalizacijo in olajševanjem dela (Gostinčar; 2002: 15-16). Koristi informacijskih 
sistemov so neposredne (povečanje učinkovitosti, lažje in hitrejše delo, krajšanje odzivnega časa, 
zmanjšanje števila napak v podatkih, hitrejše komunikacije), večina koristi pa je posrednih: boljše 
usklajevanje delovanja, boljši nadzor, boljši podatki za odločanje, možnost oblikovanja alternativ, 
možnost hitrih odzivov v nepričakovanih situacijah (Gradišar, Resinovič; 1996: 308).  

2.3.1.2.Informacijska tehnologija 
Tehnologija je veda o pridobivanju, obdelavi in predelavi vložkov v izložke (Tavčar v Možina et al.; 
1994: 85), sistematični postopek izdelave izložkov ter opredelitev potrebnih vložkov (Prusnik; 1991: 6) 
oziroma znanje o načinu pretvarjanja vložkov v izložke, katerega bistvo je ekonomska uporabljivost 
(Pretnar; 1992: 3). V zvezi z informacijsko tehnologijo avtorji bolj omenjajo celoto procesov, v katerih 
ljudje preoblikujejo podatke v informacije za potrebe poslovnega odločanja z uporabo tehničnih 
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sredstev ali še bolj izpostavljajo tehnološki vidik uporabljanja, zajemanja, shranjevanja, prenosa in 
sprejema podatkov in informacij (Kovačič; 1998: 37). Informacijsko tehnologijo tvorijo sredstva 
(telekomunikacije in oprema pisarniškega poslovanja) in vedenje o obravnavanju podatkov: o 
zbiranju, obdelovanju, hranjenju, posredovanju ter prenašanju podatkov in o njihovem oblikovanju 
v informacije (Gričar v Možina et al.; 1994: 709-710). Izraz informacijska tehnologija se običajno 
uporablja za informacijsko tehniko in tehnologijo. Je pomemben del informacijskih sistemov, ki 
omogoča dejansko izvedbo transformacije podatkov ter vsebuje tehnična sredstva (računalniško ali 
tehnično opremo) in programsko opremo (računalniške programe), ki krmili tehnična sredstva pri 
izvajanju informacijskih procesov. Informacijski procesi so vnašanje, prenašanje, hranjenje, 
pregledovanje, obdelovanje in izpisovanje podatkov (Gradišar, Resinovič; 1996: 65). Informacijska 
tehnologija z informatizacijo procesov pomaga pri načrtovanju in opredeljevanju strategij in ciljev, 
podpira uresničevanje opredeljenih strategij in postavljenih ciljev ter podpira spremljanje njunih 
uresničevanj (Žurga; 2001: 59). Sodobne informacijske tehnologije niso postranskega pomena v 
poslovnih strategijah, postale so vzrok sprememb in vodilo napredka (Jerman Blažič et al.; 2001: 46).  
Poslovni trendi, ki so povezani z razvojem informacijske tehnologije, so: večja dostopnost 
računalniške tehnologije, povezovanje računalniške in komunikacijske tehnologije, višja stopnja 
avtomatizacije dela, nove oblike organiziranosti institucij z manj hierarhičnimi nivoji, krajši 
poslovni cikli in večja svetovna konkurenca, postopno uveljavljanje svetovnih standardov (Gradišar, 
Resinovič; 1996: 6-12). Vendar pa je iz preteklega razvoja jasno, da ni mogoče napovedovati niti novih 
rešitev (storitev in izdelkov) v prihodnosti in še manj standardov, protokolov ali algoritmov, ki se 
bodo uporabljali v računalništvu, informatiki in telekomunikacijah v prihodnjih letih (Makarovič et al.; 
2001: 11). Zato je ključna značilnost menedžmenta projektov na področju informacijske tehnologije 
sprejemanje odločitev v kratkem času (Sodhi, Sodhi; 2001: 3), saj se morajo v pospešenem tempu 
interneta mnogi projekti končati že v treh mesecih, torej v enem samem četrtletju (Gilbert; 2001: 3).  
Racionalnost vlaganj v informacijsko tehnologijo je zato potrebno meriti s količino finančnih 
sredstev, ki so bila vložena vanjo, in predvsem z iskanjem odgovora na vprašanje, katere 
funkcionalnosti so uporabniki s konkretno informacijsko tehnologijo pridobili (Mugerle v Berce [ur.]; 
2000: 141). Še tako sodobna tehnologija je le orodje človeka in služi ciljem, ki si jih je le-ta določil. 
Opremljanje z informacijsko tehnologijo zahteva temeljito strokovno presojo današnjih značilnosti 
delovnega procesa in predvidenih sprememb v prihodnosti. Dejanske potrebe uporabnikov 
informacijske tehnologije se pogosto razlikujejo od njihovih želja. Vsekakor je njihove potrebe 
treba analizirati in proučiti delovne postopke. Na podlagi temeljitega poznavanja delovnih 
postopkov je možno specificirati zahteve uporabnika in tehnične možnosti ter odločati o nakupu 
informacijske tehnologije. To odločanje navadno temelji na idejnem projektu, ki vsebuje tudi 
analizo ponudbe tehnične in programske opreme. Nato se izdela investicijski elaborat s ponudbami 
o informacijski tehnologiji, ki mora podati prednosti in pomanjkljivosti vsake izmed rešitev ter 
vsebovati ustrezne podatke glede nadaljnje implementacije, da se je možno smotrno odločiti, ker 
korist informacijske tehnologije pogosto ni v sorazmerju s sredstvi za njen nakup, implementacijo, 
vzdrževanje, delovanje (Brejc; 2000: 179-185) in za usposabljanje uporabnikov ter oportunitetnimi 
stroški njihovega časa, ki je potreben za usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo, ko je 
redno delo zaradi tega oteženo ali včasih celo onemogočeno.  
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2.3.1.2.1. Internet 
Internet je informacijska infrastruktura družbe (Jerman-Blažič; 1996: 7), ki znižuje stroške komunikacije 
in povečuje učinkovitost poslovanja (Jerman Blažič et al.; 2001: 15), predvsem z elektronskim 
poslovanjem. Slednje se ne sme enačiti zgolj s poslovanjem v internetu, ki skupaj z informacijsko 
tehnologijo korenito spreminja način življenja in posledično sproža vrsto socioloških, gospodarskih 
in pravnih dilem (Makarovič et al.; 2001: 2-9). Internet je sestavljen iz številnih šibko povezanih 
računalniških omrežij (SEP-2004: 63), je svetovno računalniško omrežje omrežij, ki temelji na 
tehnologiji paketnega prenosa podatkov (Kovačič; 1998: 4) TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internetworking Protocol), kar pa ni nujno. Tipična narava rasti (števila uporabnikov, strežnikov, 
omrežij, ...) v njem je eksponencialna (Trček; 1997: 40), uporaba interneta pa narašča hitreje kot 
uporaba katerekoli nove tehnologije v zgodovini (Osojnik et al.; 2002: 8). Zato me ne čudi, da je vse več 
internetne programske opreme oziroma spletnih aplikacij. Tudi slovenske javne institucije 
zahtevajo vedno več takšne programske opreme, ki jo lahko pri poslovanju z javnimi institucijami 
funkcionarji in javni uslužbenci, v prihodnje pa tudi prebivalci oziroma državljani Slovenije, 
uporabljajo kar preko interneta. Sodobno (elektronsko) poslovanje z zmogljivo informacijsko 
tehnologijo, spletnimi aplikacijami in stabilnimi ter enostavno povezljivimi podatkovnimi bazami 
ima številne prednosti, pa tudi (začetne) slabosti, predvsem pri varnosti.  

2.3.1.2.2. Elektronsko poslovanje 
Nepredvidljivi dogodki so sestavni del sodobnega poslovanja in zahtevajo prilagajanje, h kateremu 
lahko pripomore uporaba sodobnih računalniških (elektronskih) izmenjav podatkov (Potočnik; 1996: 
59). Čeprav računalniška izmenjava podatkov praviloma zmanjšuje količine papirnih poslovnih 
listin, pa glavni prihranek ni v tem, temveč v skrajšanju časa za posamezne poslovne postopke, v 
optimizaciji virov poslovanja in v možnosti hitrega odziva na zahteve okolja (Toplišek; 1998: 14). 
Termin elektronsko poslovanje (e-business) je vpeljal IBM v svoji trženjski iniciativi 1997. Splošnega 
dogovora o tem, kaj je ali kaj bi elektronsko poslovanje lahko postalo, še ni. Cinična razlaga tega 
pojma se glasi, da je to magična beseda trženja, ki jo je možno uporabiti vsepovsod. V bolj 
pozitivni razlagi je elektronsko poslovanje bistvena sprememba v načinu poslovanja. Je evolucija 
poslovanja, ki jo vsi sprejemajo, zato ni čudno, da privlači veliko pozornosti. Poslovanje institucij 
se spreminja v elektronsko poslovanje zaradi individualizacije, virtualizacije, globalizacije in 
intelektualizacije. Evolucija poslovanja se zaradi povezovalnega trženja (relationship management) in 
globalizacije s povezovanjem ter z vsepovsod prisotno navzočnostjo in uporabnostjo steka v 
tehnologijo elektronskega poslovanja, ki vključuje področja medsebojno povezanih poslovnih 
konceptov, tehnologij in kulturoloških fenomenov. Elektronsko poslovanje se uporablja za 
kupoprodajo ali trgovanje (e-commerce), izboljšanje procesov delovanja institucije, povečanje 
učinkovitosti na področju oskrbovalne verige (supply chain management), nabavljanja (procurement), 
servisa odjemalcev (customer service), obvladovanja naročil (order handling and processing) in trženja (May; 
2000: 2-27). Z elektronskim poslovanjem se poveča učinkovitost, skrajša čas in znižajo stroški 
izvedbe poslovnih transakcij, zmanjša ročna obdelava podatkov in z njo povezane napake, poveča 
verodostojnost in pospeši širjenje podatkov ter poveča preglednost nabavnega procesa (Sterle; 2002: 
2). Elektronsko poslovanje je način poslovanja, ki temelji na izrabi značilnosti sodobne 
informacijske tehnologije ter vnaša v poslovanje institucij veliko sprememb (Žurga; 2001: 75), saj 
uvedba elektronskega poslovanja vedno zahteva prenovitev ali spremembo procesov v instituciji 
(Györkös v Berce [ur.]; 2000: 97) oziroma organizacijske spremembe. Tradicionalno elektronsko 
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poslovanje je potekalo po tehnologijah elektronskega izmenjevanja podatkov (EDI - Electronic Data 
Interchange), ki s standardno strukturo zapisov podatkov omogoča direktno elektronsko izmenjavo 
poslovnih dokumentov med institucijami brez nepotrebnega pretipkavanja podatkov. To bistveno 
poveča hitrost in zmanjša verjetnost napak. Postopek je primeren za vpeljane posle s partnerji, ki jih 
informacijski sistem prepozna. S pomočjo uporabe elektronskega poslovanja se stroški poslovanja 
zmanjšujejo (Duhovnik, Tavčar; 2000: 10.1-10.3), zato slovenske institucije že uvajajo elektronsko 
poslovanje in se elektronsko povezujejo v distribucijske oziroma dobavne verige. Rešitev za 
učinkovitejše uvajanje elektronskega poslovanja med institucijami je uporaba skupno dogovorjenih 
vsebinskih in tehničnih standardov (Medja; 2002: 25), pogojeno pa je s pravno osnovo. Slovenski 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) je bil sprejet med prvimi v 
Evropi (CVI; 2002: 17), skupaj z Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 
podpisovanje pa ureja elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva ter javnega sektorja (Perenič 
v Vlada RS; januar 2001: 7) in išče težko določljivo mejo med tehnološko nevtralnostjo in uporabnostjo 
na področju pravne varnosti v sodni praksi (Makarovič et al.; 2001: 11).  
Ključne tehnološke sestavine vsakega elektronskega poslovanja so tehnična in programska oprema, 
komunikacije in organizacija poslovanja, katere pomemben del je pravna infrastruktura (Toplišek; 
1998: 3-4). Elektronsko poslovanje zajema vsaj tehnična, tehnološka, ekonomska, pravna in 
organizacijska področja. To so vsi procesi prehoda iz ekonomije, ki temelji na instituciji, v 
ekonomijo, ki temelji na omrežju in omrežnem poslovanju. Razvoj elektronskega poslovanja se je 
začel z razvojem računalniških omrežij in interneta, združevanjem informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije ter standardom za računalniško izmenjavo podatkov. Razvita 
telekomunikacija in informacijska infrastruktura je pogoj za razmah elektronskega poslovanja, 
katerega vzpon se je začel v letu 1996, ko je tehnologija interneta in na njo vezana programska 
oprema dozorela. Danes predstavlja elektronsko poslovanje med podjetji (B2B - Business to Business) 
največji del elektronskega poslovanja. To ni le izmenjava podatkov med računalniki in delovanje 
spletne trgovine (Jerman Blažič et al.; 2001: 8-19), temveč je oblika poslovanja, pri katerem partnerji 
delujejo elektronsko, namesto da bi delovali fizično ali bili v neposrednem fizičnem stiku 
(http://www.ispo.cec.be/eif/policy/97503toc.html). Elektronsko poslovanje je kakršnakoli oblika poslovne ali 
administrativne transakcije oziroma izmenjave podatkov z uporabo kakršnekoli informacijske 
tehnologije (http://www.eca.org.uk/frameset_products.asp) ali alternativa papirnim metodam komunikacije 
in hranjenja podatkov (http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ec.htm). Najbolj primeren pristop pri 
uvajanju elektronskega poslovanja je izvajanje poslovnega načrta po posameznih modulih, običajno 
rangiranih po prioriteti. To je evolucijski proces s postopnim premagovanjem tehničnih, finančnih 
in drugih težav. Elektronsko poslovanje je možno razdeliti na notranje in zunanje aktivnosti. Pri 
slednjih tehnologija elektronskega poslovanja podpira funkcije informiranja, podpore odjemalcem, 
naročanja, plačevanja, spremljanja naročil in druge. Za elektronsko poslovanje notranjih aktivnosti 
se lahko uporabi raznovrstna orodja za pretok podatkov, za sodelovanje in razvoj ter za podporo 
odločanju (Jerman Blažič et al.; 2001: 55-64).  

2.3.1.2.3. Varnost 
Pred vključitvijo informacijskih sistemov institucij v internet, varnost informacijskih sistemov ni 
prestavljala večjega problema. S priključitvijo v internet pa zgolj fizično varovanje ni več dovolj. 
Potrebno se je zavedati, da absolutne varnosti informacijskega sistema ali podatkov v njem ni. Pri 
povečevanju varnosti gre za minimizacijo ranljivosti (slabosti) virov informacijske infrastrukture 
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(Trček; 1997: 50). Varnost v internetu pomeni zavarovanje podatkov v omrežju pred vdori v 
računalnike, varnost podatkov pri potovanju v omrežju in neovrgljivost opravljenih transakcij 
(Jerman-Blažič; 1996: 58). Najpogostejši vzroki za nesreče v zvezi z informacijskimi viri so: napačno 
ravnanje človeka, okvare in/ali napake v programski opremi, napake v podatkih, poškodbe tehnične 
opreme, neprimerne tehnične karakteristike in neodgovornost ljudi. Osnovne dejavnosti za 
zmanjševanje števila nesreč in primerov računalniškega kriminala so vzdrževanje fizične varnosti, 
nadzor dostopa do podatkov, računalnikov in mreže, nadzor obdelave podatkov, nadzor nad 
programi, spremljanje delovanja sistema in priprava na nesrečo (Gradišar, Resinovič; 1996: 383-409). 
Nekatere možne grožnje so prisluškovanje, prestrezanje sporočil, zavračanje storitev, izogibanje 
nadzoru dostopa in namerno modificiranje podatkov. Na podlagi analize groženj se sprejme 
odločitev o varnostnih mehanizmih zaščite informacijskega sistema in podatkov v njem. S pomočjo 
uporabe varnostnih mehanizmov in osnovnega fizičnega varovanja se pripravijo varnostne storitve 
(Trček; 1997: 50-51). Varnostne storitve v elektronskem poslovanju so zaščita, zaupnost in 
neokrnjenost podatkov, nadzor dostopa, preprečevanje zanikanja, razpoložljivost storitev 
elektronskega poslovanja in overjanje identitete subjektov, ki komunicirajo. Elektronski podpis 
nadomešča lastnoročni podpis in je namenjen preverjanju pristnosti podatkov in identifikaciji 
podpisnika. Poleg avtorstva zagotavlja celovitost (nespremenjenost) dokumenta ter preprečuje 
tajenje pošiljanja (Jerman Blažič et al.; 2001: 98-106). Prednost elektronskega pred lastnoročnim 
podpisom je zagotavljanje neokrnjenosti podpisanega dokumenta, saj vsaka sprememba dokumenta 
povzroči neveljavnost podpisa, največji problem elektronskih podpisov pa predstavlja zapleten 
podporni sistem. Internet ni varno okolje. Varnost je potrebno povečati z dodatnimi tehnološkimi, 
organizacijskimi in pravnimi ukrepi (Makarovič et al.; 2001: 40-42). Elektronski podpis ima pravno 
veljavo, če je overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom (Osojnik et al.; 2002: 95). Le-to omogoča 
šifriranje podatkov in digitalno podpisovanje, ki zagotavlja nedvoumno identiteto, nezatajljivost 
lastništva in neokrnjenost podatkov v elektronski obliki (Kričej; 2002: 38).  

2.3.2. Pristopi k razvoju informacijskih sistemov 
Po mojem mnenju je mnogo projektov razvoja informacijskih sistemov neuspešnih, ker se jih 
tehnično izobraženi strokovnjaki pogosto lotijo kot razvoja programske opreme in razvijejo odlično 
tehnično rešitev, pri tem pa pozabijo, da so sestavina informacijskega sistema tudi ljudje. 
Informacijski sistem ni razvit, dokler uporabniki niso usposobljeni za njegovo uporabo, zato je 
njihovo usposabljanje nujni sestavni del razvoja informacijskih sistemov. Informacijski sistem bo 
zaživel šele takrat, ko bo zadovoljeval potrebe njegovih uporabnikov. Zato je smotrno, da so pri 
njegovem razvoju ves čas prisotni tudi njegovi bodoči uporabniki in upoštevane njihove potrebe.  
Osnovni pristopi k izgradnji informacijskih sistemov so tradicionalni pristop, življenjski cikel 
sistema (začetek, razvoj, uvajanje, izvajanje in vzdrževanje), pristop prototipa (definicija osnovnih 
informacijskih potreb uporabnika, razvoj prototipne rešitve, uporaba prototipa za prečiščenje in 
izpolnitev uporabnikovih zahtev, izboljšava prototipa), razvoj s strani končnih uporabnikov in 
uporaba programskih paketov (Gradišar, Resinovič; 1996: 310-325). V vseh fazah razvoja je nujno aktivno 
vključevanje končnih uporabnikov2 v projektne time. Le na tak način bo z multidisciplinarnim 

                                                 
2 Tudi Enotna metodologijo razvoja informacijskih sistemov (EMRIS), ki jo za uporabo v javnem sektorju priporoča 
CVI, je zasnovana tako, da vzpodbuja in podpira sodelovanje uporabnikov v vseh fazah razvoja informacijskih 
sistemov. EMRIS sestavlja pet zvezkov (Uvod, Strateško planiranje, Strukturni razvoj informacijskih sistemov, 
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znanjem lahko nastal informacijski sistem, ki bo dlje časa zadostoval informacijskim potrebam 
zaposlencev v instituciji. Uporabniki pri tem pridobijo tudi informacijska znanja, ki zelo koristijo 
pri prototipnem pristopu. S pojavom sodobnih informacijskih orodjih so dani vsi tehnološki pogoji 
za uveljavitev prototipnega pristopa, ki je dejansko že uveljavljen (Kovačič; 1998: 160). Vsak pristop 
ima določene prednosti in slabosti. Na splošno je veljalo, da se za zahtevne in obsežne projekte 
izgradnje informacijskih sistemov uporablja predvsem pristop življenjskega cikla sistema, za 
manjše in manj zahtevne projekte pa prototipiranje. Poleg njiju se v praksi uveljavlja uporaba 
kupljenih programskih paketov ter zmanjšuje uporaba tradicionalnega pristopa in razvoja s strani 
končnih uporabnikov. Te pristope je možno kombinirati, zato je izbira najustreznejšega pristopa 
odvisna od značilnosti posameznega konkretnega primera. Ne glede na izbran pristop je izgradnjo 
informacijskega sistema potrebno organizirati kot projekt, ker (zaradi zahtev po kakovosti) v njem 
običajno sodeluje veliko različnih udeležencev iz večjega števila organizacijskih enot v instituciji, 
ponavadi sodelujejo tudi zunanji izvajalci in je podvržen nenehnim spremembam (predvsem v 
tehnologiji). Po zaključku projekta izgradnje informacijskega sistema je potrebno razvit 
informacijski sistem še nadalje vzdrževati in za to določiti njegovega skrbnika (Gostinčar; 2002: 21-25). 
Načeloma si faze v vse pristopih sledijo linearno (zaporedno) od identifikacije in izbire projekta do 
vzdrževanja, vendar se je pri razvoju informacijskih sistemov pogosto potrebno vračati na 
predhodne faze (Grad, Jaklič; 1996: 223), kar predstavlja iteracije v prototipnem pristopu, s katerim se 
lahko (zato ker uporabniki sproti analizirajo prototip) število potrebnih iteracij pri razvoju 
prototipnih rešitev zmanjša, končna kakovost informacijskega sistema pa izboljša (Kovačič; 1998: 162-
163). Pri razvoju informacijskih sistemov je potrebno biti prilagodljiv, a ne kaotičen in ne brez 
pravil, zato so se razvila načela agilnega pristopa z uporabo lahkih metodologij, ki poudarjajo 
posameznike in njihovo komunikacijo (v primerjavi s procesom in orodji), delujočo programsko 
opremo (pomembnejša kot popolna dokumentacija), sodelovanje in vključevanje uporabnika 
(pomembnejše kot pogajanje na osnovi pogodb) ter upoštevanje sprememb in reagiranje nanje in ne 
zgolj sledenje planu (Vavpotič, Bajec, Krisper; 2003: 431-432).  

2.3.2.1.Razvoj z uporabo prototipov informacijskih sistemov 
Uporabniki težko definirajo, kaj želijo in kaj naj jim informacijski sistem zagotavlja. Zato se je 
razvilo bolj mehko razvijanje informacijskih sistemov z metodologijo prototipa (Gričar v Možina et al.; 
1994: 723). Osnovna ideja pristopa prototipa je izgradnja začetne prototipne rešitve, nato pa postopno 
dograjevanje in izpopolnjevanje prototipne rešitve do končne sprejemljive rešitve. Tak pristop so 
omogočila šele ustrezna programska orodja (in jeziki) četrte generacije ter uveljavitev osebnih 
računalnikov. Pristop prototipa je možno uporabiti tudi kot začetno fazo pri razvoju sistema po 
pristopu življenjskega cikla, kar je zelo pogosto zaradi številnih prednosti pristopa prototipa: 
možnost preizkušanja idej brez večjih stroškov, nizki razvojni stroški projekta, hiter razvoj začasno 
delujoče rešitve, učinkovita delitev dela med uporabniki in razvijalci, močno skrajšan čas razvoja 
informacijskega sistema, učinkovita uporaba ljudi in tehničnih sredstev (Gradišar, Resinovič; 1996: 318-
322), uspešnost konceptualizacije in opredelitve problema, pridobivanje in shranjevanje specifičnega 
znanja uporabnikov pri prototipnem razvoju. Čeprav je znano, da je prototipni razvoj zaključen, ko 
sta podatkovni model in struktura zadnje iteracije razvoja podatkovne baze stabilni (Kovačič; 1998: 

                                                                                                                                                                  
Objektni razvoj informacijskih sistemov in Razvoj IS za upravljanje delovnih procesov) in se trenutno posodablja z 
najnovejšimi dognanji in izkušnjami. 
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163-165), se ne bi upal podati ponudbo na javnem razpisu, kjer bi bil omenjen prototipni pristop. 
Izkušnje kažejo, da funkcionarji in javni uslužbenci pogosto razpisujejo javna naročila ne da bi 
vedeli, kaj natančno želijo. Čeprav je ravno za takšne uporabnike namenjen (in zelo koristen) 
prototipni pristop, pa v javnih institucijah po mojem mnenju ne bi bil uspešen, ker uporabniki v njih 
nimajo dovolj časa za izvedbo projektov. Ob nedoločenih in premalo jasnih specifikacijah ter ob 
nesodelovanju uporabnikov (zaradi upada pomena projekta za funkcionarje in menedžerje v javnih 
institucijah), je upanje na učinkovit projekt informatizacije jalovo. Zato zelo pogosto ostajajo 
»začasne« prototipne rešitve tudi končne rešitve. Ne izvede se potrebnega števila iteracij za 
izboljšanje prototipa, pa tudi končnega plačila ni. S tem javne institucije »prihranijo«. 

2.3.2.2.Klasični razvojni cikel informacijskih sistemov 
Pri razvijanju informacijskih sistemov po metodologiji cikla razvoja je najprej potrebno opredeliti 
želje po podatkih in nato ugotoviti omejitve, opredeliti različne cilje in zahteve. Na podlagi vsega 
naštetega se opredeli probleme in potrebe, najprej organizacijsko in nato še tehnološko oblikuje 
rešitev. Sledi izdelovanje programske opreme. Po pozitivno opravljenih testih in morebitnih 
popravkih pomanjkljivosti se izvede usposabljanje in preda končno verzijo dokumentacije rešitve. 
Uvedeno programsko opremo je potrebno vzdrževati (Gričar v Možina et al.; 1994: 721-723). Čeprav je ta 
pristop že deloma zastarel, bom v nadaljevanju opisal klasični razvojni cikel informacijskih 
sistemov, ker je to primer sistematičnega in strukturiranega (teoretičnega) pristopa, ki bi lahko v 
idealnih razmerah, ki jih nikoli ni, bil uporaben pri razvoju informacijskih sistemov. Tudi pri 
prototipnem razvoju (oziroma nasploh pri vseh projektih) bi bilo smiselno težiti k temu idealu, a pri 
tem smotrno upoštevati potreben napor in posledično učinkovitost takšnega pristopa.  

2.3.2.2.1. Sistemski inženiring 
Načrtovanje izgradnje informacijskih sistemov je integralen del načrtovanja razvoja institucije v 
celoti, zato morata biti obe načrtovanji medsebojno usklajeni na strateški, taktični in operativni 
ravni. Sistematično načrtovanje informacijskih sistemov omogočajo različne metode. Ena izmed 
njih je kritični dejavniki uspešnosti (critical success factors), ki omogoča hitro določitev tistih 
podatkov, ki so potrebni na ključnih področjih za uspeh institucije (Gradišar, Resinovič; 1996: 304-306). 
Idealno bi bilo ugotoviti zahteve vseh elementov sistema, kako so ti elementi sistema medsebojno 
povezani in kako z okoljem sistema ter določiti, katere elemente se naj podpre s programsko 
opremo. Izbrati je potrebno najbolj primeren način razvoja informacijskih sistemov (delni, celostni 
in sistemsko modularni). Prvi praviloma ne posega v prenovo obstoječega načina dela in pravil, 
temveč le informatizira obstoječe procese. Bistvo celostnega načina razvoja informacijskega 
sistema je izgradnja enotne in usklajene celote, ki bo zadovoljila potrebe po podatkih na vseh 
ravneh odločanja. Najprej je potrebno ugotoviti popolnoma vse poslovne procese v instituciji, zanje 
skupine (razrede) potrebnih podatkov in njihovo medsebojno povezanost ter odvisnost. Določi se 
arhitekturo informacijskega sistema in povezanost med njegovimi podsistemi, z upoštevanjem 
strateških usmeritev institucije pa tudi potrebne projekte informatizacije in njihovo najbolj smotrno 
zaporedje uresničevanja. Ker je ta način zelo zahteven, se je kot kombinacija obeh prej opisanih 
načinov razvil sistemsko modularni način razvoja informacijskega sistema, kjer se po analizi 
celotne organizacije institucije in po določitvi informacijskih podsistemov ter povezav in odvisnosti 
med njimi pristopi k postopnemu ali modularnemu projektiranju, uvedbi in izvedbi posameznih 
informacijskih podsistemov. Takšen pristop (od zgoraj navzdol pri odkrivanju infrastrukture 
informacijskega sistema v instituciji in od spodaj navzgor pri izgradnji posameznih delov celote) 
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zagotavlja povezljivost programske opreme (posameznih modulov informacijskega sistema) in 
celovitost delovanja celotnega informacijskega sistema institucije, omogoča prilagajanje 
spremenjenim potrebam uporabnikov in relativno avtonomen razvoj programske opreme kot delov 
celovitega informacijskega sistema institucije ter je lažje uresničljiv (Solina, Križaj; 1991: 99-124), ker se 
z razčlenjevanjem celote sistema na posamezne dele ne izgubijo svojstva celote, niti struktura delov 
(elementov) niti odnosi med posameznimi deli celote. Skupna funkcionalnost celote je namreč 
različna od seštevka funkcionalnosti delov, z optimiranjem delovanja posameznih delov (od spodaj 
navzgor) in z optimiranjem delovanja strukture odnosov med posameznimi deli (od zgoraj navzdol) 
pa se doseže optimalno delovanje celotnega informacijskega sistema (Strahonja, Varga, Pavlić; 1992: 39).  

2.3.2.2.2. Analiza (opredelitev poslovnih in tehnoloških) zahtev 
Izhodiščni vprašanji pri uvajanju nove informacijske tehnologije sta vedno, kateri podatki so 
potrebni in kolikšna bodo vlaganja v graditev (Gričar v Možina et al.; 1994: 720), česar ni možno narediti 
brez specifikacije zahtev (Solina, Križaj; 1991: 99-102), zato v fazi začetka poteka proces definiranja 
zahtev, zbiranja možnih izvajalcev, oblikovanja splošnega opisa sistema. Potrebno je ugotoviti, ali 
so nameni in cilji natančno definirani, ali so zastavljeni cilji smiselni in izvedljivi, ali so 
pričakovane koristi večje kot stroški in ali je vse to skladno z načrtovanim razvojem 
informacijskega sistema in institucije kot celote. V realnosti se v posameznih fazah odkrivajo 
napake iz predhodnih faz, zato potek projekta gradnje informacijskih sistemov ni popolnoma 
zaporeden, temveč je potrebno vračanje nazaj na predhodne faze. V tej fazi se izdelata študija 
izvedljivosti in grob načrt projekta. Študija izvedljivosti je tehtanje idej uporabnikov, menedžmenta 
in tehničnega osebja s stališča uporabnika in ob upoštevanju ekonomskih, tehničnih in 
organizacijskih vidikov. Na osnovi izdelane študije se realizacija idej zavrne ali sprejme. Če se 
sprejme, je potrebno izdelati plane projekta in pred načrtovanjem gradnje informacijskih sistemov 
še predhodno analizo pričakovanih stroškov in koristi. Vse stroške in koristi je potrebno 
kvantitativno izraziti v denarnih enotah, kar je včasih celo popolnoma nemogoče natančno oceniti. 
Običajno je precej težko ovrednotiti že neposredne koristi, še bolj pa posredne. Pri analizi stroškov 
je potrebno ovrednotiti vsaj vrednost investicije v tehnično in programsko opremo, vrednost 
programiranja, analize, uvajanja, usposabljanja (Gradišar, Resinovič; 1996: 308-313) in nadaljnjega 
izobraževanja uporabnikov ter izvajanja, vzdrževanja in morebitnih nadgradenj. Za javni sektor že 
od leta 1998 dalje predpisuje vsebino in vrste investicijske dokumentacije Uredba o enotni metodologiji 
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, ki pa je pri vlaganjih v informacijsko 
tehnologijo javne institucije največkrat sploh ne uporabljajo, tako kot pri projektih informatizacije 
tudi ne uporabljajo MVPDU-IT, katerega druga različica je bila sprejeta na seji kolegija Centra Vlade RS 
za informatiko (CVI) 28.05.2001, in tudi ne Uredbe o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na 
področju skupnih informacijskih rešitev v organih državne uprave. Po mojem mnenju je smotrno, da se šele po 
zaključku te faze izvede javno naročilo za izbiro zunanjega izvajalca razvoja informacijskega 
sistema, saj je možno šele na podlagi natančne specifikacije zahtev pripraviti takšno razpisno 
dokumentacijo, da lahko ponudniki pripravijo realne ponudbe.  

2.3.2.2.3. Načrtovanje 
Pri načrtovanju programske opreme je vedno bolj potrebno upoštevati zahteve po izdelavi spletnih 
aplikacij, njihovo enostavnost za uporabo, modularnost, nadgradljivost in možnost postopnih 
izboljšav. Koristno je izdelati pregledno arhitekturo programske opreme s povezavami z zunanjim 
okoljem in ostalimi elementi celotnega informacijskega sistema institucije, predvideti čim večjo 
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funkcijsko neodvisnost posameznih modulov, čim večjo notranjo povezanost in stabilnost, čim 
večjo povezljivost z drugimi moduli, upoštevati tudi obstoječe stanje, želje in zahteve uporabnikov 
in referenčno dokumentacijo, opisati vse vhodne in izhodne podatke ter programske module, vendar 
je potrebno ostati pragmatičen in to opraviti v tolikšni meri, da je to še smiselno in ne preveč drago.  

2.3.2.2.4. Izgradnja 
Izgradnja programske opreme je sestavljena iz iterativnega izmenjevanja procesov kodiranja in 
testiranja. Kodiranje je relativno enostavno, če so bile v predhodni fazi načrtovanja definirane vse 
potrebne podrobnosti. Testirati je potrebno vse notranje elemente programske opreme posebej, vse 
medsebojne povezave med posameznimi moduli in tudi informacijski sistem v celoti. Testiranje je 
integralni del celotnega razvojnega cikla, od katerega je odvisna kakovost programske opreme in 
mora v čim večji možni meri že vnaprej preprečevati, ne le odkrivati in odpravljati odkrite napake. 
Zato je razširjeno na verifikacijo (ugotavljanje pravilnosti) in validacijo (ugotavljanje stopnje 
zadovoljevanja zahtev) zgrajene programske opreme, vendar lahko pokaže le prisotnost napak, ne 
more pa dokazati njihove odsotnosti. Pri kodiranju je zelo pomembno sprotno dokumentiranje, ki se 
ga neredko zanemarja (Solina, Križaj; 1991: 99-108), ker se tehnično podkovanim strokovnjakom to zdi 
nepotrebna papirologija (Kolšek, Černe; 2002: 336), čeprav je (v določeni meri) nujno potrebno in 
koristno za nadaljnjo uporabo informacijskega sistema. Z uporabo prototipnega pristopa je 
iterativno izmenjevanje procesov kodiranja in testiranja praktično popolnoma zabrisano, saj oba 
procesa potekata neprestano (in hkrati) v dialogu in delu med razvijalci in bodočimi uporabniki.  

2.3.2.2.5. Uvajanje 
V fazi uvajanja informacijskega sistema se končni uporabniki programske opreme seznanjajo z njo. 
Od te faze je odvisno, ali jo bodo sprejeli in bo zaživela ali pa bo tudi ta projekt le še eden izmed 
neuspešnih poskusov informatizacije. Na žalost se po mojih izkušnjah ta faza običajno zanemarja, 
končni uporabniki imajo le redko čas za usposabljanje, njihove redne zadolžitve so bolj prioritetne, 
razvijalci le redko napišejo kakovostna uporabniška navodila in ponavadi nimajo usposobljenih 
predavateljev, uporabniki pa ne strokovnjaka, na katerega bi se lahko obrnili po pomoč, kadarkoli bi 
jo potrebovali. Ta pomoč je ponavadi tudi precej draga, še posebej za nestandardno programsko 
opremo, saj morajo imeti razvijalci na voljo strokovnjaka zanjo. Vse to je nasploh slabost 
metodologije klasičnega cikla razvoja informacijskih sistemov.  

2.3.2.2.6. Izvajanje in vzdrževanje 
Poleg popravljanja napak vsebuje vzdrževanje tudi adaptivno vzdrževanje zaradi prilagoditve 
programske opreme novi tehnični opremi ali operacijskemu sistemu ali drugi programski opremi, 
vzdrževanje za izboljšanje zmogljivosti in preventivno vzdrževanje. Večina težav pri vzdrževanju 
izvira iz nedoslednosti v razvoju, nepopolne specifikacije in slabe dokumentacije. Vzdrževanje je 
najbolj zanemarjen del razvoja programske opreme, čeprav zahteva veliko časa (Solina, Križaj; 1991: 
108) in je posledično vredno (po izkušnjah) približno 20% razvoja letno. Pri razvoju informacijskih 
sistemov v javnih institucijah pogosto pomemben delež vrednosti prihodkov za zunanje izvajalce 
predstavlja izvajanje storitev s pomočjo razvite programske opreme, kar pa se pri javnih naročilih 
zelo pogosto pozablja. Pomembno je tudi poudariti, da ta faza ni več del projekta razvoja, vendar jo 
je potrebno v zaključku projekta čim bolj natančno opredeliti. V zadnjem času javne institucije 
ločujejo vsaj pogodbe o razvoju od izvajanja in vzdrževanja, kar je po mojem mnenju zelo 
pomembno zlasti zato, da se lahko natančno določi konec projekta.  
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2.4. Nabava 
Glede na uporabo različnih klasifikacijskih sodil avtorji razlikujejo različne poslovne funkcije 
(Lipičnik; 1997: 22-26), toda v prav vseh se kot ena izmed temeljnih poslovnih funkcij pojavlja nabavna 
funkcija. Vsebina nabavne funkcije je priskrba in varstvo delovnih predmetov in storitev, vsebina 
naložbene ali tehnične ali investicijske funkcije pa priskrba, priprava, vzdrževanje in varstvo 
delovnih sredstev (Mihelčič; 1997: 16-20). V nabavno funkcijo prištevam še investicijsko funkcijo, zato 
razumem nabavo kot celoten proces dejavnosti pravočasne priskrbe, priprave, vzdrževanja in 
varstva primerne količine vložkov prave kakovosti po primerni ceni (Pučko; 1996: 43) na določenem 
trgu. V nadaljevanju bom za izvajalce zunanjih storitev in za prodajalce delovnih predmetov ter 
delovnih sredstev uporabljal skupni izraz dobavitelj. To je torej tista institucija, od katere nabavna 
institucija (naročnik) kupuje vložke za proizvajanje. Združenje Project Management Institute v 
svoji metodologiji A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) obravnava 
področje nabave na projektih (Procurement Management) kot eno izmed devetih področij 
menedžmenta projekta. Pri tem deli proces nabave na planiranje nabave, pripravo dokumentov za 
nabavo, pridobivanje ponudnikov, izbiranje dobavitelja, zagotavljanje izvajanja pogodbe in 
zaključek pogodbe (PMBOK; 2000). Tudi PRINCE (PRojects IN Controlled Environment) določa, da 
morata na projektih naročnik in dobavitelj jasno definirati njuni projektni vlogi, predvsem pa 
odgovornosti, vložke in način kontroliranja, da bosta oba lahko delovala učinkovito (CCTA; 1993: 7).  
Pri definiciji nabave v širšem pomenu so zaradi novejšega zavedanja o pomenu nabave kot posebne 
poslovne funkcije, ki lahko s smotrnim delovanjem bistveno prispeva k ekonomičnosti in 
posledično k uspešnosti poslovanja naročnika, prejšnjim funkcijam nabave dodane še trženjske 
funkcije. Funkcije nabave so nabavna opravila, ki morajo zagotoviti trajno in pravočasno 
oskrbovanje naročnika z vložki, stalno proučevanje tržišča, vzpostavljanje korektnih poslovnih 
odnosov z dobavitelji, vzdrževanje optimalne zaloge, doseganje najugodnejših nabavnih pogojev in 
zniževanje stroškov na enoto nabavljenega vložka. V nabavo v širšem pomenu sodijo poleg ozko 
usmerjenih funkcij naročanja, prevzemanja in skladiščenja vložkov torej tudi proučevanje nabavnih 
trgov, planiranje nabave, oblikovanje nabavne strategije (odločitve o dobaviteljih, o oblikah in 
načinih nabavnega poslovanja ter o nabavnih poteh), komuniciranje z zaposlenci dobaviteljev 
(dobavniki), sklepanje nabavnih dogovorov, nakup vložkov, količinski in kakovostni prevzem 
vložkov, evidentiranje nabavnih poslov (Potočnik; 1996: 6-9), pa tudi pripravljalna dela, izbiranje 
dobaviteljev med ponudniki, reklamiranje, izdajanje nalogov za plačilo (Ziherl v Mihelčič; 1997: 20), 
opravljanje administrativno-tehničnih opravil v zvezi z nabavnim poslovanjem, načrtovanje 
stroškov nabave in analiziranje nabave (Lipičnik; 1997: 29). Oskrba ima širši pomen kot nabava in 
vključuje vse aktivnosti, ki so potrebne, da pride vložek od dobavitelja do končnega notranjega 
uporabnika. Oskrba sodi med pomožne dejavnosti institucij, saj podpira tako osnovne kot pomožne 
dejavnosti in je lahko rutinska ali pa enkratna oskrba vložka velike vrednosti (van Weele; 1998: 26-31). 
Po mojem mnenju je naloga nabavne funkcije oskrbovanje in ne le nabavljanje vložkov.  

2.4.1. Vloga in naloge nabavne funkcije 
Velik pomen nabavne funkcije kaže že delež vrednosti vložkov v vrednosti izložkov. Na splošno 
znaša vrednost vložkov med 50% do 70% lastne cene izložka (Potočnik; 1996: 50) oziroma približno 
med 60% in 68% (van Weele; 1998: 33) ali tudi preko 70% prodajne cene izložka (Pučko; 1996: 49). 
Nabava mora izpolniti svoje naloge po čim nižjih skupnih nabavnih stroških na enoto nabavljenih 
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vložkov, vendar zaradi tega ne sme poslabšati kakovosti vložkov, podaljšati rokov dobave ali 
poslabšati plačilnih pogojev (Potočnik; 1996: 56).  
Učinkovita nabavna funkcija lahko veliko pripomore k uspešnosti naročnika s pridobivanjem 
vložkov, potrebnih za delovanje naročnika, po najugodnejših pogojih pri dobaviteljih. Nabava je 
namreč pomembna poslovna funkcija, katere cilj je učinkovito gospodarjenje z vložki, ki se kaže v 
smotrnem naročanju, prevzemu, skladiščenju in kontroli, dokler niso vložki predani v proizvajanje. 
Najpomembnejše nabavne naloge so določanje potreb po vložkih, izbiranje možnih dobaviteljev na 
podlagi ugotovitev raziskav nabavnega trga, načrtovanje nabave, izvajanje pripravljalnih del 
(iskanje ponudb, analiziranje ponudb, izdelava nabavne kalkulacije), pogajanje in sklenitev 
pogodbe za nabavo vložkov, naročanje, prevzem vložkov, kontroliranje in odzivanje na 
reklamacije, izdajanje nalogov za plačilo, evidentiranje nabave. Opravljanje nabavnih nalog temelji 
na štirih vidikih: tehnični se nanaša na specifikacije vložkov, komercialni je povezan s plačilnimi in 
dobavnimi pogoji, logistični se nanaša na časovno razporejanje dobav vložkov, administrativni pa 
se nanaša na administrativna opravila nabavne organizacijske enote. Nabavne naloge izvršuje 
institucija s številnimi med seboj povezanimi opravili, ki morajo zagotoviti trajno in pravočasno 
oskrbovanje z vložki, doseganje najugodnejših nabavnih pogojev, zniževanje stroškov na enoto 
nabavljenega vložka, vzdrževanje optimalne zaloge, stalno proučevanje tržne situacije glede 
vložkov ter vzpostavljanje korektnih odnosov z dobavitelji. Iz opisanega sledi, da je temeljna 
naloga nabave pravočasna preskrba s primerno količino (potrebnih) vložkov ustrezne kakovosti po 
primerni ceni (Potočnik; 1998: 5-10) in pri pravem dobavitelju (Aljian v van Weele; 1998: 29). Vprašanja v 
zvezi z nabavo so: kaj kupiti, koliko kupiti, kdaj kupiti, kje kupiti, koliko plačati, pod katerimi 
pogoji kupiti (Harej; 1990: 6-7) in pri kom kupiti. Namen nabave je pravočasna oskrba s potrebno 
količino vložkov ustrezne kakovosti in primerne cene na tak način, da bo institucija delovala čim 
bolj učinkovito in uspešno. Nabavna opravila morajo omogočiti izpolnitev temeljnih nabavnih 
ciljev (minimiziranje nabavnih stroškov, povečanje varnosti dobav, zmanjšanje zalog, stalnost 
nabav na podlagi dolgoročnih poslovnih povezav z dobavitelji, sprejem mednarodnih standardov 
kakovosti vložkov, nabava potrebnih vložkov za okolju neškodljivo proizvodnjo), ki morajo biti 
usklajeni s splošnimi cilji institucije (Potočnik; 1996: 7-10). Nabavljeni vložki so sestavni del izložkov 
in neposredno vplivajo na njihovo kakovost, zato so zaposlenci, odgovorni za nabavo (nabavniki), 
primarno odgovorni za kakovost vložkov. Skupaj z ostalimi zaposlenci morajo z dobavniki 
vzpostaviti takšno sodelovanje, da poslovni procesi potekajo tako, da jamčijo dogovorjeno 
kakovost, roke, ceno in podobno. Nabavniki določajo strategijo oskrbe, iščejo potencialne 
dobavitelje ter jih potrdijo, jih rangirajo oziroma klasificirajo, komunicirajo z dobavniki in izločajo 
neustrezne dobavitelje ter preverjajo kakovost, potrjujejo naročila in poskrbijo za podpis pogodbe 
(Andrejčič, Štrajhar v Florjančič [ur.] et al; 1995: 279). Možnih vprašanj o kakovosti v zvezi z nabavo je 
veliko. Sledijo nekatera izmed njih. Ali se dejavnosti pri nabavi planirajo in izvajajo po pisnih 
postopkih? Kako je zagotovljena skladnost dobavljenih vložkov s predpisanimi zahtevami? Ali so 
pristojnosti in odgovornosti za vse dejavnosti nabave jasno določene? Kako je urejen način 
reševanja nepopolnih, nejasnih in spornih zahtev? Kdo mora identificirati potrebne vložke, kako se 
potrebne vložke identificira, kdo je odgovoren za priskrbo vložkov in kdo za njihovo verifikacijo, 
kako se verifikacija vložkov izvede? Kako se spremlja kakovost dobaviteljev in njihova primernost? 
Kako so dobavitelji obveščeni o kakovosti svojega dela oziroma svojih izložkov? Kakšen je 
postopek, kadar dobavitelji ne izpolnjujejo več kriterijev, ki so bili določeni za dobavo vložkov? 
Kdo je odgovoren za določitev zahtev za planirane vložke (Vujošević; 2000: 49-54)? Institucije 
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izvršujejo nabavne naloge s številnimi medsebojno povezanimi opravili, s katerimi morajo 
zagotoviti trajno in pravočasno oskrbovanje z vložki, stalno proučevanje tržnih razmer glede 
ponudbe vložkov, vzpostavljanje korektnih poslovnih odnosov z dobavitelji, vzdrževanje 
najprimernejše ravni zalog, doseganje najugodnejših nabavnih pogojev in zniževanje stroškov na 
enoto nabavljenih vložkov. Z nabavo je potrebno pravočasno priskrbeti najprimernejše vložke v 
zadostni količini po najugodnejši ceni in po ugodnih drugih (plačilnih, transportnih) pogojih. Zato 
je potrebno proučiti tržišče vložkov vsaj glede njihovih količin, kakovosti, cen in nabavnih poti ter 
poslovnih sposobnosti možnih dobaviteljev (Mihelčič; 1997: 21-22). Nabavna funkcija zajema 
odgovornost za opredelitev specifikacije (zahtevane količine in kakovosti) potrebnih vložkov, izbiro 
najprimernejšega dobavitelja, sklenitev pogodbe na podlagi izvedenih pogajanj, naročanje pri 
izbranem dobavitelju, spremljanje in kontroliranje izpolnitve naročila, kasnejše spremljanje in 
ocenjevanje opravljene nabave. Po mnenju nekaterih pa nabavna funkcija ne obsega odgovornosti 
za načrtovanje potreb po vložkih, njihovo časovno razporejanje, spremljanje zalog, vhodno kontrolo 
in kontrolo kakovosti, čeprav so ta opravila z opravili nabavne funkcije zelo tesno povezana (van 
Weele; 1998: 29-30). Nabavo razumem kot oskrbovanje, zato bi se nabava po mojem mnenju morala 
ukvarjati tudi z vprašanjem, ali je določeno naročilo upravičeno (Harej; 1990: 56). Nabava mora vsaj 
opozarjati, če ugotovi nesmotrnosti v poslovanju institucije. To namreč sodi v oskrbovanje. Proces 
oskrbovanja namreč vključuje vse aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev vložkov, ki jih skladno s 
tehničnimi cilji, cilji kakovosti, terminskimi cilji, stroškovnimi cilji in/ali drugimi cilji potrebuje 
projekt (Huston; 1996: 3) oziroma končni uporabniki vložkov v procesu proizvajanja.  

2.4.2. Organiziranost nabavne funkcije 
Podobno kot pri projektih je potrebno tudi organiziranost nabavne funkcije določiti na dveh ravneh. 
Umestiti jo je potrebno v organiziranost celotne institucije in opredeliti »notranjo« organiziranost 
nabavne organizacijske enote. Na obe ravni organiziranosti vplivajo številni dejavniki.  

2.4.2.1.Umestitev v institucijo 
Organiziranje nabavne funkcije temelji na delitvi dela, ki omogoča večjo specializacijo, tipizacijo in 
standardizacijo posameznih opravil. Položaj nabavne organizacijske enote (nabavne enote) v 
instituciji je odvisen zlasti od njenega pomena za institucijo, možnosti za razčlenitev po različnih 
kriterijih, povezanosti z drugimi poslovnimi funkcijami ter organizacijskimi enotami institucije 
(Potočnik; 1996: 10-14) in odnosa nabavnikov z drugimi zaposlenci. Organiziranost nabavne funkcije je 
odvisna od značilnosti institucije (notranji dejavniki) in od zunanjih dejavnikov okolja, zato splošne 
optimalne organizacijske strukture nabavne enote ni. V nekaterih velikih institucijah so ustanovili 
posebno nabavno strateško organizacijsko enoto, drugod so strokovnjaki–nabavniki neposredno 
odgovorni vrhovnemu menedžerju ali je nabavna funkcija v izključni pristojnosti enega izmed 
glavnih menedžerjev in podobno. Pri odločanju o organiziranju nabavne funkcije je potrebno 
upoštevati vsaj povezanost nabavnih potreb v različnih organizacijskih enotah, geografsko lokacijo 
organizacijskih enot, strukturo nabavnega trga, možnost prihrankov z nakupom večje količine 
vložkov, potrebno strokovno znanje za smotrno nabavo, nihanje cen zaradi političnih in 
gospodarskih razmer, zahteve odjemalcev, poslovno miselnost v zvezi s samostojnostjo in 
odgovornostjo posameznih zaposlencev, odnos glavnih menedžerjev do nabave, pomen nabave za 
delovanje institucije, raven informacijske podpore nabavnim opravilom, povezave z dobavitelji, 
osebne odnose glavnega menedžerja v nabavni enoti in nabavnikov z zaposlenci in menedžerji iz 
drugih organizacijskih enot, s katerimi morajo vsaj posredno sodelovati. Svojih nalog nikakor ne 
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morejo izvajati neodvisno od nalog proizvajanja ter finančne dejavnosti (Potočnik; 1998: 12-25). 
Organiziranost nabavne funkcije se mora prilagajati predvsem karakteristikam institucije, izložkov, 
vložkov, položaja na nabavnem trgu, poslovnega procesa, pa tudi splošni organiziranosti institucije, 
nabavnikom in dobavnikom (Harej; 1990: 7-9). V praksi izvaja nabavna enota trženje v obratni smeri, 
ker mora zagotoviti stalnost in pravočasnost dobav za potrebe proizvajanja, nabaviti vložke po 
minimalnih stroških ob upoštevanju zahtevanih standardov glede kakovosti in dostave ter pridobiti 
naklonjenost dobavnikov s korektnim delovanjem, s točnimi plačili in s sorazmerno delitvijo 
dodane vrednosti pri skupnih poslih (Potočnik; 1996: 38-39).  

2.4.2.2.Notranja organiziranost 
Vsebinski kriteriji notranje organiziranosti nabavne enote so predmetni kriterij nabavljenih vložkov, 
funkcionalni kriterij, kriterij dobaviteljev, teritorialni kriterij in kombinirani kriterij, ki povezuje 
prednosti prej omenjenih oblik organiziranja nabavne enote in v praksi prevladuje. Običajno se kot 
najugodnejša izkazuje kombinacija funkcionalnega in predmetnega kriterija (razvrščanje po 
fizikalnih ali kemičnih lastnostih; razvrščanje po uporabi: surovine, izdelavni material, pomožni 
material, embalaža, ...), katerega bistvena prednost je ta, da nabavniki praviloma kupujejo iste dobro 
poznane vložke na dobro poznanih trgih, zato dobro poznajo splošno tržno situacijo in lahko 
skrajšajo čas dogovarjanja, zmanjšajo napake pri naročanju, odpravljajo nesporazume med 
odločevalci o nabavi iz drugih organizacijskih enot institucije in dobavniki. Vendar pa omejeno 
število nabavnikov ne more zelo dobro poznati popolnoma vseh nabavnih dejavnikov in tržnih 
situacij. Funkcionalni kriterij (razvrščanje v raziskavo nabavnih trgov, operativno nabavo s 
planiranjem in pripravo nabave, kontrolo nabave, evidenco nabave) zahteva specializacijo 
nabavnikov, kar po eni strani omogoča gospodarnejše nabavljanje, po drugi strani pa lahko zaradi 
morebitne nepovezanosti posameznih funkcij pri operativni izvedbi nastajajo nesporazumi in 
napake. Delitev po kriteriju dobaviteljev je značilna za tiste institucije, ki imajo le nekaj 
dobaviteljev velikih količin istega vložka, uporaba teritorialnega kriterija pa je pogosta v 
zunanjetrgovinskem poslovanju z dobavitelji iz različnih uvoznih območij. Ne glede na obliko 
organiziranosti nabavne enote morajo nabavniki za svoje učinkovito delovanje poznati nabavni trg 
glede količin, kakovosti, cen, načina delovanja konkurence, tržnih gibanj, poznati lastnosti in 
značilnosti vložkov, poznati substitute, komplementarne in ostale dopolnilne vložke, poznati 
tehnike nabavljanja oziroma nabavnih opravil, zmanjševati tveganja v nabavnem poslovanju z 
gospodarnim ravnanjem (ugodni nabavni pogoji, ekonomične količine naročil, optimalne zaloge), 
korektno nastopati v odnosih do dobavnikov in konkurence, spoštovati dobre poslovne običaje in 
predpise o trgovanju ter lojalni konkurenci in podobno (Potočnik; 1996: 13-17). Uspešnost nabavne 
enote je namreč odvisna od nabavnikov, saj postaja nabava vse bolj zapletena. Zato je nabor nalog v 
nabavni enoti zelo širok in terja ekonomsko, pravno in tehnično znanje nabavnikov, ki zajema vsaj 
poznavanje tehnik nabavnega poslovanja, metod raziskave trga, osnov statistike, osnov 
gospodarskega prava in tehnoloških značilnosti vložkov. Nabavniki morajo biti usposobljeni tudi za 
informatizirano komuniciranje z dobavniki (Potočnik; 1998: 95-96) in odločanje. Le-to se razlikuje po 
svoji celovitosti in poteka kot proces reševanja problema v celotnem nabavnem procesu (Ule, Kline; 
1996: 217-248), katerega rezultat je končni (ponovni) nakup ali ne-nakup vložka (Mumel; 1999: 161).  

2.4.2.3.Stopnja centralizacije 
Potrebno se je odločiti, kolikšna stopnja centralizacije nabavne funkcije je v določeni instituciji 
smotrna. Centralizacija pomeni združevanje določenih opravil ali pristojnosti na višji ravni. 
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Sodobno pojmovanje se nagiba k temu, da postaja organizacijsko načelo decentralizacije, kjer se 
avtonomija subjektov povečuje, vedno pomembnejše. Vendar ne obstaja niti popolna centralizacija 
niti popolna decentralizacija (Brejc; 2000: 105), saj centralizacija in decentralizacija niti nista dve 
nasprotujoči si kategoriji, temveč silnici, ki se med seboj dopolnjujeta in povezujeta. Zato institucije 
potrebujejo oboje hkrati (Mihelčič; 1993a: 262-263). Značilnost velikih institucij je decentralizacija, ker 
v njih odločanje ne more biti centralizirano (Rozman; 2001: 54), vendar pa se institucije ponovno 
odločajo za dolgoročne pogodbe z zanesljivimi dobavitelji in za centralizacijo nabavljanja (Kotler; 
1996: 212), ker informacijska tehnologija omogoča centralizacijo kontroliranja decentraliziranih 
odločitev (Gričar v Možina et al.; 1994: 711) in je naloge, povezane z investicijsko funkcijo, nerazumno 
organizirati decentralizirano (Lipičnik; 1997: 37), pa tudi sicer so kadrovanje, plačni sistem in 
nabavljanje v večini institucij centralizirani (Ivanko v Možina et al.; 1994: 395-396). Nabavno poslovanje 
je teoretično torej lahko centralizirano, decentralizirano ali kombinirano. Centralizirana nabava na 
splošno povzroča manj stroškov kot decentralizirana (Harej; 1990: 7) in omogoča predvsem večjo 
tržno moč instituciji, skriva pa nevarnosti neprilagodljivega in počasnega reagiranja na hitre 
spremembe na nabavnem trgu oziroma nesmotrno povečano porabo nabavljenih vložkov v ločenih 
organizacijskih enotah institucije (Potočnik; 1996: 11). Bistven je dogovor o enakih ugodnih nabavnih 
pogojih v obliki krovnega dogovora (van Weele; 1998: 31).  
Pri centraliziranem nabavnem poslovanju nabavna enota, v katero se dostavljajo vsi zahtevki za 
nabavo vložkov in ki izvršuje vsa nabavna opravila, oskrbuje vse ostale organizacijske enote 
institucije z nabavljenimi vložki. Prednosti centraliziranega nabavnega poslovanja so zlasti 
učinkovitejše izvajanje nabavne strategije, lažja koordinacija nabave in notranjih premikov velike 
količine istovrstnih vložkov, enoten nastop do dobaviteljev, doseganje boljših nabavnih pogojev z 
nabavo večjih količin, gospodarnejše ravnanje z zalogami (boljši pregled nad primanjkljaji in 
presežki zalog v posameznih organizacijskih enotah ter boljša izkoriščenost skladiščnih kapacitet), 
omogočeno je povečanje produktivnosti nabavnika, njegova specializacija in bolj podrobno 
poznavanje posameznih nabavnih trgov, uporaba razpoložljivih finančnih sredstev je racionalnejša, 
zagotovljena je večja informiranost o stanju na nabavnem trgu (o tendenci cen, gibanju količin, 
spremembi kakovosti, substitutih), zmanjšuje se število naročil, kar omogoča učinkovitejšo kontrolo 
vložkov in nabavne dokumentacije, manj je pogajanj, ponudb, prospektov, katalogov, vzorcev, 
faktur in podobno. Pomanjkljivosti centraliziranega nabavnega poslovanja pa so zlasti naslednje: v 
primeru geografsko ločenih organizacijskih enot institucije je potrebnega več učinkovitega 
notranjega komuniciranja med njimi in centralno nabavno enoto, povečata se evidenca in 
dopisovanje, potrebna je koordinacija med več organizacijskimi enotami, včasih je potrebnega več 
časa za naročanje, oteženo je izpolnjevanje nujnih naročil; centralna nabavna enota ne pozna 
najbolje (količinskih, časovnih in kakovostnih) potreb posameznih organizacijskih enot institucije, 
zato se včasih težko prilagodi in ne odreagira najbolje; včasih je oskrbovanje na lokalnem trgu 
smotrnejše zaradi boljše obveščenosti, hitrejše dostave, manjših stroškov prevoza in pospeševanja 
razvoja lokalnih dobaviteljev; centralno nabavno enoto nabavljanje številnih vložkov manjše 
vrednosti pogosto preveč obremenjuje in je pogosto tudi dražje kot decentralizirana nabava; v 
primeru uporabe specifičnih vložkov, ki zahtevajo posebno obravnavanje, je bolj ekonomično, če 
nabavljajo takšne vložke kar zaposlenci iz posameznih organizacijskih enot samostojno, ker lahko 
eventualne pomanjkljivosti sami sproti rešujejo. Kombinirano nabavno poslovanje pomeni vmesni 
način delovanja med popolno centralizacijo in popolno decentralizacijo, je logična posledica njunih 
pomanjkljivosti in temelji na načelu, da je takšen način nabavnega poslovanja najbolj primeren v 
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tistih institucijah, kjer ločene organizacijske enote uporabljajo podobne vložke za svoje poslovanje. 
Centralna nabavna enota oblikuje skupne nabavne smernice, skupno nabavlja istovrstne vložke za 
različne organizacijske enote, določa enotno tehniko in metode dela, svetuje posameznim 
organizacijskim enotam pri nabavnem poslovanju, koordinira in kontrolira nabavno poslovanje vseh 
organizacijskih enot, ki pa samostojno (ali s pomočjo skupnih strokovnjakov) nabavljajo specifične 
vložke, vložke po posebej dogovorjenih rokih dobave, vložke lokalnih dobaviteljev in skladno s 
krovno pogodbo, ki jo je z izbranimi dobavitelji podpisala centralna nabavna enota, naročajo manj 
vredne vložke (Potočnik; 1996: 11-13), o katerih se lahko podatki nahajajo v informacijsko podprtih 
katalogih na intranetu. Takšni katalogi olajšajo naročniku možnost izbire med konkurenčno 
usposobljenimi ponudniki (Rajter; september 2002: 33).  

2.4.3. Nabavno poslovanje 
Posebnost nabavnega poslovanja je medinstitucionalno poslovanje, torej poslovanje med dvema 
institucijama (dobaviteljem in naročnikom) oziroma med zaposlenci v njiju. V literaturi je običajno 
to manj obravnavan segment poslovanja, ki je poimenovan poslovanje med podjetji, 
medorganizacijsko poslovanje, industrijsko trženje, institucionalno trženje, medorganizacijsko 
trženje, reprodukcijsko trženje in podobno (Hrastelj; 1995: 460-461). Trženje je poslovni proces, v 
katerem posamezniki ali institucije pridobivajo, kar potrebujejo ali želijo, z ustvarjanjem, 
ponujanjem in medsebojnim izmenjavanjem izložkov, ki imajo za njih vrednost (Kotler; 1996: 13). 
Medinstitucionalno trženje pa je trženje med dobavniki in nabavniki, ki uporabljajo vložke za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo (Tavčar; 1997: 19), da bi njihova institucija iz njih naredila 
izložek, jih prodale drugim institucijam ali posameznikom ali izvajala nekatera opravila (Rojšek, 
Starman; 1994: 19) oziroma ustvarila dobiček, zmanjšala stroške, zadostila potrebam zaposlencev ali 
izpolnila zakonske obveznosti in ne za osebno porabo ali uporabo. Pri sprejemanju nakupnih 
odločitev vplivajo na nabavnike različni dejavniki. Če so najpomembnejši dejavniki ekonomske 
narave, potem dajejo nabavniki prednost dobavitelju, ki ponuja najnižjo ceno ali najboljšo storitev. 
Vendar se nabavniki odzivajo tudi na osebne dejavnike, kot so naklonjenost, pozornost ali 
izogibanje tveganju. Odločevalci o nakupih se vedejo povsem človeško. Odzivajo se predvsem na 
podobo dobaviteljev in nabavljajo od tistih dobavnikov, za katere čutijo, da so jim blizu. Prednost 
dajejo dobavnikom, ki jim izkazujejo spoštovanje in pozornost ter storijo kaj posebnega prav zanje. 
Na resnične in navidezne spodrsljaje se odzovejo čustveno oziroma so nagnjeni k zavračanju 
dobavnikov, ki se ne odzovejo na njihovo pobude ali pri izvršitvi zamujajo. Vplivi ekonomske 
narave so večji, kadar je veliko medsebojno konkurenčnih ponudb. Kadar pa ni velikih razlik med 
ponudbami, nabavniki nimajo veliko racionalnih osnov za odločitev. Na nakupni proces vplivajo 
takrat tudi dejavniki okolja in imajo večji vpliv osebni dejavniki, predvsem interesi, moč vpliva in 
ugled dobavnikov in nabavnikov (Kotler; 1996: 205-213). Med njimi obstajajo različni ožji interesi, ki 
lahko vplivajo na trženje in na formiranje neformalnih interesnih trženjskih skupin. Pri 
medinstitucionalnem trženju trženjski odločevalci občutijo tako objektivno tveganje zaradi koristi 
institucije kot tudi subjektivno tveganje zaradi posledic za odločevalca v interesnih razmerjih 
znotraj institucije. V medinstitucionalnem trženju storitev obstajajo povezave, soodvisnosti in 
povezovanja, ki so posledica interesov v trženje vpletenih posameznikov in skupin. Poskusi 
nekritičnega prenašanja konceptov in modelov iz porabniškega v medinstitucionalno trženje se niso 
obnesli zaradi vsega tega in (Tavčar; 1997: 21) ker se lahko isti človek v sicer enakih okoliščinah 
odloči drugače, če se odloča kot posameznik ali če se odloča kot menedžer (Ortar Kolšek; 2002: 22). 



 

 49

Praviloma nastopa na geografsko omejenem območju medinstitucionalnega trga manjše število 
potencialnih naročnikov, ki pogosto predstavljajo velik del nakupnega potenciala panoge in v 
glavnem nabavljajo neposredno od dobaviteljev in ne preko posrednikov (van Weele; 1998: 48-49). Te 
trge sestavljajo posamezniki in institucije, ki kupujejo vložke za potrebe svoje poslovne dejavnosti 
oziroma z namenom nadaljnjega posredovanja. V primerjavi s porabniškim trgom je na 
medinstitucionalnem trgu manj naročnikov, ki pa so večji, bolj prostorsko osredotočeni in bolj 
strokovno podkovani pri nabavljanju vložkov. Zaradi tega morajo dobavitelji na tem trgu stalno 
izpopolnjevati lastno proizvajanje in kakovost (Potočnik; 2000: 79) svojih izložkov, ki so hkrati vložki 
naročnikov. Medinstitucionalni trg je nabavni trg. Njegove posebnosti v primerjavi s porabniškim 
so: znatno manjše število udeležencev na trgu, zato je tudi preglednost nabavnega trga mnogo 
boljša, vrednost posameznega posla pa mnogo večja; postopki pri sklepanju nabavnih poslov so bolj 
komplicirani, odločitve o nabavi sprejema več ljudi, čas za dogovarjanje in sklepanje posla je 
običajno precej daljši; strokovnost in seznanjenost nabavnikov in dobavnikov z vložki je običajno 
mnogo boljša; obstaja možnost bolj natančnega proučevanja nabavnega trga; nabavne poti za večino 
(80%) vložkov so neposredne in le redko preko posrednikov; pri nakupih je običajno odločilen 
racionalni motiv glede na potrebe delovanja naročnika, nabavnikov ali drugih zaposlencev in ne 
toliko vpliv oglaševanja; pogosti so tudi špekulativni nakupi vložkov ob pričakovanju sprememb 
cen ali količin na trgu; pri velikih nakupih so že majhne ugodnosti pomemben dejavnik 
ekonomičnosti nabave in posledično uspešnosti poslovanja naročnika (Potočnik; 1996: 21-25). 
Najpomembnejši dejavniki, po katerih se medinstitucionalno trženje loči od porabniškega, so 
odnosi med zaposlenci naročnika in dobavitelja (partnerjev) ter zapletenost izložkov in nakupnega 
procesa. Nabavniki nabavljajo v pričakovanju določenih gospodarskih in trženjskih pogojev na 
tržiščih končne porabe. Na povpraševanje na medinstitucionalnih tržiščih posredno vplivajo 
preference končnih uporabnikov, družbena gibanja in gospodarski ciklusi, zato je povpraševanje na 
medinstitucionalnih tržiščih izpeljano povpraševanje, za katero je značilno nestalno povpraševanje. 
Zapletenost nakupnega procesa se kaže v sodelovanju večjega števila organizacijskih enot in ljudi v 
nakupni odločitvi, povečuje pa jo zlasti strateški pomen in visoka cena vložkov (Žabkar; 1999: 24). 
Povpraševanje na medinstitucionalnem trgu je običajno cenovno neprožno, spremembe cene na 
celotno povpraševanje le malo vplivajo (Tavčar; 1997: 93). Odnosi med partnerji na teh trgih so zelo 
tesni. Značaj in pomembnost medinstitucionalnega trženja krepita dolgoročno povezanost obeh. 
Njuna povezanost se lahko kaže v skupnih ciljih (Tavčar; 1997: 42) ali pa v izkoriščanju, kar pa ne 
more trajati dolgo. Nesimetrično odvisnost od dobavitelja lahko naročnik rešuje na različne načine: 
ohranja obstoječe stanje in se sprijazni z vlogo podrejenega3, poišče drugega dobavitelja in se na ta 
način delno ali v celoti umakne iz obstoječega odnosa ali pa z vlaganjem v dobaviteljeve 
zmogljivosti ali njegovo lastništvo (nakup delnic, prevzem) povečuje svojo moč. V poslovnem 
odnosu obstajajo med partnerjema skupni in protislovni interesi. V dobrem poslovnem odnosu 
nasprotja obstajajo, ker morata biti partnerja zahtevna drug do drugega, hkrati pa je uspešen 
poslovni odnos povezan s korektnim sodelovanjem. Zaželen je poslovni odnos, pri katerem 
reševanje nasprotij prispeva k izboljšanju poslovanja. Zaupanje v medsebojnem odnosu razvijata 
partnerja dlje časa, saj se povezave zgradijo v procesu poslovnih interakcij, ki zaupanje poglabljajo 
(Potočnik; 1996: 58-59).  

                                                 
3 Ohranjanje stanja nesimetrične izkoriščevalske odvisnosti in sprijaznjenje z vlogo podrejenega nikakor ni rešitev! 
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2.4.4. Nabavna opravila 
Nabavna opravila so lahko razvrščena takole: pripravljalna opravila (raziskovanje/proučevanje 
nabavnega trga, določanje potreb po vložkih, planiranje nabave, oblikovanje nabavne strategije v 
zvezi z odločanjem o oblikah in načinih nabavnega poslovanja, dobaviteljih, nabavnih cenah, 
dobavnih rokih, vsakokratni količini nabave, optimalni zalogi, nabavnih poteh); opravila izvršitve 
nabave (iskanje ponudb, analiziranje ponudb, izdelovanje nabavne kalkulacije, izbiranje 
dobaviteljev, komuniciranje z dobavitelji, dogovarjanje in sklepanje nabavnih poslov v obliki 
pogodbe, naročanje ter količinsko in kakovostno prevzemanje vložkov, skladiščenje); opravila 
kontroliranja in plačil (kontroliranje vložkov, kontroliranje faktur dobavitelja, reševanje reklamacij, 
plačevanje faktur, likvidiranje nabavnih poslov); evidentiranje (naročil, dobaviteljev, nabavnikov, 
nabavnih cen, vložkov, reklamacij) in analiziranje nabavnih poslov (Potočnik; 1996: 8-9).  
Raziskava nabavnega trga je izredno pomembna, ker omogoča pregled nad tržno strukturo, ceno in 
količino vložkov, daje orientacijo za najugodnejšo nabavo ter omogoča lažje dogovarjanje z 
dobavitelji. Načrtovanje nabave omogoča časovno in količinsko razporejanje pritoka vložkov. Z 
nabavno strategijo se določa način delovanja nabavne organizacijske enote, sprejemajo se odločitve 
o nabavnih poteh, o dobavnih rokih oziroma rokih izvršitve, o vsakokratni količini nabave, o 
optimalni zalogi in podobne strateške usmeritve. Kontroliranje nabave je nujno, da se ugotovi 
vzroke napak. Z analizo nabavnega poslovanja se ugotavlja, katere pomanjkljivosti se naj odpravi in 
katere oblike in načine nabave je potrebno spremeniti, da bi bila uspešnejša (Potočnik; 1998: 11-12).  

2.4.4.1.Pripravljalna opravila 
Pripravljalna opravila sodijo v oskrbo in ne v nabavno funkcijo ali v še ožje opredeljeno naročanje.  

2.4.4.1.1. Določanje strateških usmeritev nabave 
Strateške smernice nabave so del splošnih poslovnih strateških smernic in se nanašajo na določanje 
ciljev ter izbiro metod in sredstev za dosego ciljev nabavnega poslovanja in kontrolo uresničevanja 
načrtovanih ciljev nabave. Jedro strateških smernic nabave je odločanje o nabavnem poslovanju in 
se nanaša na kakovost, količino, ceno in roke dobave, pogoje in načine plačila, dostavo nabavljenih 
vložkov, dobavitelje, nabavne stroške in poti ter odločitev o nakupu, najemu, lizingu ali lastnem 
proizvajanju (Potočnik; 1996: 37-38). Institucija mora dobro poznati vse dejavnike, ki vplivajo na 
oblikovanje nabavne strategije, zlasti pa pogoje gospodarjenja, tržna gibanja glede količine, 
kakovosti, cene, dobaviteljev, dobavnih rokov in nabavnih stroškov. Nabavna strategija se oblikuje 
po naslednjem zaporedju: analiza tehnično – tehnoloških značilnosti institucije (kapacitete 
proizvajanja, potrebe po vložkih, skladiščni prostor), določitev položaja institucije v gospodarskem 
prostoru (velikost glede na panogo in druge konkurenčne institucije, tržni položaj, finančna moč), 
proučitev sedanje in ocena bodoče ravni nabavnega poslovanja, opredelitev temeljnih ciljev nabave, 
določitev načinov in sredstev za dosego nabavnih ciljev. Na oblikovanje nabavne strategije vpliva 
tudi odvisnost nabavne institucije od dobavitelja. Ta odvisnost nastaja predvsem takrat, ko naročnik 
naroča velike količine vložkov. Odvisnost se zlasti poveča, kadar so vložki za naročnika pomembni 
in je nabava pogosta, kadar so nabavljeni vložki določenega dobavitelja bolj kakovostni kot vložki 
drugih dobaviteljev in kadar naročnik nima možnosti izbire oziroma je dobavitelj monopolist. 
Vprašanja v zvezi s strateškimi odločitvami glede nabavnih stroškov so: Kolikšen sme biti delež 
stroškov nabavne enote v primerjavi s celotno vrednostjo nabavljenih vložkov? Kakšna naj bo struktura 
stroškov po posameznih dejavnostih nabave (delež stroškov raziskave nabavnega trga, planiranja nabave, 
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neposrednega nabavljanja, dostave, skladiščenja, nabavnih evidenc)? Kolikšni stroški nastajajo v nabavni 
enoti, če je nabava centralizirana, in kolikšni, če je nabava decentralizirana? Kako je mogoče učinkovito 
kontrolirati in analizirati nabavne stroške in sprejemati odločitve glede nabavnih stroškov? Kakšne ukrepe 
mora nabavna enota sprejeti, če je opazen trend naraščanja stroškov nabave (Potočnik; 1996: 56-58)? Nabava 
je povezana s strateškimi cilji, ki vplivajo na izložke, ti skupaj z drugimi dejavniki vplivajo na način 
proizvajanja in potrebne vložke, vse skupaj pa vpliva tudi na odločitev v zvezi s tem, ali nek vložek 
nabavljati od dobaviteljev ali ga proizvajati v instituciji. Odgovori na vsa ta vprašanja vplivajo na 
odločitve o potrebnih investicijah v osnovna (in tudi druga) sredstva ter o optimalnih fizičnih 
količinah potrebnih vložkov, ki se izražajo v nabavnih planih (Pučko; 1993: 325-334).  

2.4.4.1.2. Raziskava nabavnega trga 
Raziskovanje nabavnega trga se nanaša na lastnosti vložkov in možnih substitutov, kakovost in 
količino vložkov, dobavitelje, nabavne poti, nabavne pogoje, prevoz, pakiranje, embaliranje, 
nakupne cene, nabavne stroške (stroški nakupa, stroški dostave, stroški skladiščenja, stroški zalog, 
proučevanje ekonomične količine naročila in proučevanje optimalnih zalog), konkurenco 
ponudnikov in povpraševalcev na nabavnem trgu (Harej; 1990: 42-44). Raziskava nabavnega trga je 
aktivno, sistematično in ciljno usmerjeno zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov v zvezi z 
vložki, ki jih institucija oziroma posamezniki v njej potrebuje za poslovanje. Sestavljajo jo analiza 
nabavnega trga, ki se običajno uporablja pri prvem ugotavljanju stanja na določenem nabavnem 
trgu ali pri prvem nabavljanju posameznih vrst vložkov ali pri spremembi področja delovanja in 
pomeni ugotavljanje stanja na določenem trgu v danem trenutku (Kdo so dobavitelji na domačem in 
tujem trgu? Kateri dobavitelji ustrezajo glede količin, kakovosti in cen vložkov? Kako velika je 
konkurenca na strani ponudbe? Kako velika je konkurenca na strani povpraševanja po vložkih? 
Kakšne so možnosti za nabavo substitutov? Katere nabavne poti je možno upoštevati? Kakšne so 
prevozne možnosti in s katerimi prevoznimi sredstvi?); opazovanje nabavnega trga, ki se nanaša na 
ugotavljanje sprememb na nabavnem trgu v določenem časovnem obdobju (Kako se spreminjajo 
količine in cene vložkov? Kako se spreminja konkurenca na strani ponudbe in na strani 
povpraševanja po vložkih? Katere spremembe je možno pričakovati glede razvoja tehnologije in 
substitutov?) ter prognoza razvoja nabavnega trga, ki temelji na analizi in opazovanju nabavnega 
trga. Temeljni cilji raziskave nabavnega trga so ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na nabavne stroške 
in s tem posredno na konkurenčnost institucije; spoznati dejavnike, ki vplivajo na organiziranost 
nabavne enote in na njeno učinkovitost; določiti možne oblike vzpostavljanja poslovnih stikov s 
ponudniki potencialnih vložkov; opredeliti način zbiranja podatkov o ponudnikih, konkurenci med 
njimi, količini in zalogi vložkov, pričakovanih spremembah nabavnih cen, možnih nadomestkih in 
drugih potrebnih podatkih. Drugi cilji raziskave nabavnega trga so izboljšati preglednost nabavnega 
trga, kar omogoča sprejemanje učinkovitejših nabavnih odločitev; zagotoviti varne dobave zaradi 
pravočasnega ukrepanja pri iskanju novih dobaviteljev, če nastanejo težave pri sedanjih; dovolj 
zgodaj odkriti nestabilnosti pri uvozu vložkov zaradi politično – gospodarskih sprememb v državi 
dobavitelja; hitro ukrepanje in preusmeritev na druge dobavitelje, če sedanji dobavitelji zaidejo v 
težave zaradi neuspešnega in neučinkovitega poslovanja (Potočnik; 1996: 19-30). Menedžerji in tržniki 
pridobivajo podatke o tržišču v medinstitucionalnem trženju z nenehnim opazovanjem tržnega 
okolja institucije. Ker podatki stanejo, je potrebno v njihovo pridobitev vložiti toliko, da koristi 
presežejo stroške. V praksi je težko oceniti, koliko dodatnih koristi je ali bo nastalo zaradi dodatnih 
podatkov. Zato velja, da institucije najprej opazujejo in oprezajo, kar je ceneje in enostavneje. Šele 
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ko so cenejše možnosti izčrpane, je smiselno poseganje po dražjih načinih zbiranja podatkov, kamor 
sodita poizvedovanje in raziskovanje. V medinstitucionalnem trženju osebni viri podatkov 
absolutno prevladujejo nad neosebnimi, zbiranje podatkov pa je mnogo bolj neposredno kot v 
porabniškem trženju, ker so zaradi omejene konkurence med maloštevilnimi udeleženci in bolj 
osebnih stikov tudi konkretni podatki o odjemalcih bolj poznani (Tavčar; 1997: 51-52). Sistematično 
organizirane in izpeljane (trženjske) raziskave potekajo v več fazah: najprej se opredeli raziskovalni 
problem, sledi ocenjevanje informacijskih potreb in razpoložljivosti, po analizi internih podatkov 
sledi raziskava sekundarnih (in morebitna raziskava primarnih) virov podatkov in na koncu še 
podajanje predlogov, razlag in priporočil (Hrastelj; 1995: 266-275).  

2.4.4.1.3. Najava potreb 
Definiranje vložkov za nabavo je v mnogih vidikih najpomembnejše, saj ob nejasni definiciji 
potrebnih vložkov (ali njihovih funkcionalnosti) obstaja velika verjetnost, da ne bo nabavljeno tisto, 
kar bi bilo potrebno (Huston; 1996: 5). Vložki naj bi bili definirani s funkcionalno specifikacijo, 
tehnično specifikacijo in specifikacijo za logistiko in vzdrževanje (Potočnik; 1998: 83). Dejavniki 
obnašanja vseh odjemalcev so vsaj kulturni, družbeni, osebni in psihološki in vsi vplivajo pri 
procesu odločanja o nakupu (Devetak v Florjančič [ur.] et al; 1995: 48) tako pri individualnih porabnikih 
(pobudnik, vplivnež, odločevalec, kupec in uporabnik) kot pri nabavnikih, ki pri oblikovanju 
nabavne strategije in odločanju o nabavi pojavljajo v različnih vlogah: uporabnik, vplivnež, 
odločevalec, potrjevalec, nakupovalec in čuvaj. Nabavniki vplivajo predvsem pri takojšnjem in 
prilagojenem ponovnem nakupu, pri prvih nakupih pa na izbiro sestavin vložkov bistveno vplivajo 
predvsem tehnično usposobljeni strokovnjaki. Ljudje se lahko kljub temu, da morda znamo opisati 
svoje potrebe in želje, kasneje v resnici obnašamo drugače. Vsak udeleženec nabavnega postopka 
ima lastne motivacije, zaznave in nagnjenja, v institucijah pa na odločitve vpliva tudi skupinska 
dinamika in medosebni dejavniki (Kotler; 1996: 173-212). Vsekakor je prvi korak v nabavnem procesu 
zaznavanje oziroma prepoznavanje potreb ali problemov (Damjan, Možina; 1995: 29), na kar vplivajo 
notranji in zunanji dražljaji, ki jih je v sodobni družbi vedno več, zaradi česar je (nabavno) 
odločanje oteženo in se pojavlja racionalna iracionalnost človekovih želja (Ule, Kline; 1996: 14). Ker 
zaznavanje ni odvisno le od zunanjega okolja, se pogosto dogaja, da je zaznavanje objektivno 
enakega okolja pri ljudeh različno (Mumel; 1999: 63), zato je (ob neupoštevanju različnih osebnih 
interesov odločevalcev) tudi po izkušnjah definiranje specifikacij vložkov za nabavo običajno zelo 
težavno. V praksi pogosto obstaja precejšnja vrzel tudi med dojemanjem potreb in zahtev končnih 
notranjih uporabnikov z njihove strani in s strani nabavnikov. Za izboljšanje strokovnosti nabave je 
to dojemanje nujno potrebno čim bolj uskladiti. Narediti je potrebno analizo, katere vložke (in v 
kolikšni količini) nabavljajo posamezni uporabniki oziroma posamezne organizacijske enote. Nato 
je potrebno realno oceniti tudi zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo nabavne enote in na podlagi 
ugotovitev ustrezno ukrepati (van Weele; 1998: 374-378). Zadovoljstvo notranjih uporabnikov nekaterih 
vladnih služb se že meri. Možno ga je meriti z enostavnimi statističnimi parametri (Fajfar, Kolšek; julij 
2002: 12-17), za izvedbo anket, s katerimi se pridobijo potrebni podatki, pa je primerno uporabiti že 
obstoječe in relativno enostavne informacijske tehnologije (Fajfar, Wohinz, Kolšek; 2002: 356-360).  

2.4.4.1.4. Načrtovanje nabave 
Na podlagi strateških ciljev institucije, strategije in planov plasiranja izložkov, strategije in planov 
proizvajanja, strategije nabave, raziskav nabavnega trga, natančnih specifikacij vložkov, odločitev o 
potrebnem investiranju v zmogljivosti proizvajanja in investicijskih planov je možno izdelati plan 
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nabave. Nabavni plani vsebujejo podatke o nabavnih poteh, dobaviteljih, načinih plačila, načinih in 
stroških morebitnega transporta, zavarovalnine, uvoznih tolarskih dajatev in podobno (Pučko; 1993: 
325-334) za posamezno vrsto vložka, razčlenjeno vsaj po vrstah izložkov, za katere so namenjeni, po 
organizacijskih enotah institucije, ki ga bodo uporabljale, in po nabavnikih. Najpomembnejši 
dejavniki planiranja nabave so ekonomski (razvitost in struktura trga, količina ponudbe in 
povpraševanja, razpoložljivost vložkov), tehnični (zmogljivost in način proizvajanja, uporabljena 
tehnologija, značilnost izložkov, cikel in ritem izdelovanja ali izvajanja), organizacijski 
(specializacija in kooperacija, struktura enot in delovnih mest, razvitost komuniciranja) in dejavniki 
dela (socialna struktura, kvalifikacijska struktura in motiviranost zaposlencev). Namen planiranja 
nabave je doseči bolj ekonomično nabavno poslovanje in uskladitev nabave s proizvajanjem tako, 
da bo nabavljeni vložek pravočasno na razpolago v takšni količini in kakovosti, da bodo stroški 
nabave najnižji na enoto nabavljenega vložka in hkrati ne bo ogrožen proces proizvajanja. Zato je 
plan nabave potrebno uskladiti z ostalimi delnimi poslovnimi plani (Potočnik; 1996: 30-35). 

2.4.4.2.Ožji nabavni proces ali opravila izvršitve nabave 
Ožji nabavni proces (osnovni del oskrbovanja) vključuje zelo pomembno definiranje vložkov za 
nabavo z različnimi smotrnimi zahtevami s področja vsebine, kakovosti, terminov, stroškov in 
podobno. Sledi izbiranje (oziroma ugotavljanje) možnih ponudnikov in dokončanje razpisne 
dokumentacije (Request for Proposal), na podlagi katere (izbrani možni) ponudniki pripravijo 
predloge ponudb (Bid Proposal). Prejete predloge ponudb naročnik oceni in ponudi podpis pogodbe 
ponudniku, katerega ponudba je bila ocenjena kot najboljša. Na podlagi razpisne dokumentacije, 
prejetega predloga ponudbe in morebitnih drugih dogovorov med pogajanji se sklene pogodba med 
naročnikom in ponudnikom, ki mora vključevati vse vsebinske dogovore ter dogovore o 
kontroliranju kakovosti, terminov, stroškov in morebitnih drugih zahtev. Po izpolnitvi vseh 
pogodbenih določil (ali po rešitvi nesoglasij na sodišču ali pred arbitražo) pogodbena partnerja 
formalno zaključita pogodbo (Huston; 1996: 5-7). Ožji nabavni proces sestavljajo najava potreb 
(Potočnik; 1998: 83-95), iskanje ponudb, analiziranje ponudb, izdelovanje nabavne kalkulacije, 
izbiranje dobaviteljev, dogovarjanje ali pogajanje o nabavi, sklepanje pogodb, naročanje in dostava 
vložkov, prevzemanje vložkov in kontroliranje izvršitve naročila, izdelava obračuna nabave ter 
likvidiranje nabavnega posla (Potočnik; 1996: 62-70). Malo drugače opredeljen nabavni proces sestavlja 
opredelitev vložkov s količino in zahtevano kakovostjo, izbira najprimernejšega dobavitelja, 
sklenitev posla z izbranim dobaviteljem, naročanje pri dobavitelju, spremljanje in kontroliranje 
izpolnitve naročila, kasnejše spremljanje in ocenjevanje opravljene dobave (Sterle; 2001: 65).  

2.4.4.2.1. Iskanje ponudb 
Bistvena razlika v nabavnem procesu individualnega porabnika in naročnika je predvsem v 
skupinskem odločanju (Rojšek, Starman; 1994: 19), natančnejšem izražanju želja, potreb in zahtev 
(izdelava specifikacije) ter bolj formalnem procesu iskanja ponudnikov in pridobivanja ponudb 
(Damjan, Možina; 1995: 206). Slednje individualni porabnik rešuje z notranjim iskanjem (uporabo 
spomina) in šele nato z zunanjim iskanjem, kjer se pri iskanju podatkov o možnih ponudnikih in 
vložkih osredotoči na zunanje okolje (Mumel; 1999: 166-167). Naročnik pa te podatke pridobiva sam 
(primarni podatki z raziskavami na terenu, poročili zaposlencev, poslovnih partnerjev in podobno), 
uporablja sekundarne podatke specializiranih institucij (Potočnik; 1998a: 22-23) ali išče (še neznane ali 
že znane) možne ponudnike in pridobiva njihove ponudbe z (bolj ali manj javnimi) razpisi.  
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Naročnik na podlagi ugotovitev raziskave nabavnega trga išče ponudbe pri znanih dobaviteljih, ki 
ponujajo želen vložek. Vsekakor mora naročnik pri iskanju ponudb natančno opredeliti vrsto in 
kakovost vložka ter želene dobavne in plačilne pogoje. Pred iskanjem ponudb morajo nabavniki z 
ostalimi zaposlenci uskladiti vsaj naslednje zahteve: vrsta, kakovost oziroma standard vložkov, ki 
ustrezajo potrebam proizvajanja; količina vsakokratne nabave, ki naj bo usklajena z ekonomično 
količino naročila (ne glede na večje »varnostne« zahteve posameznih organizacijskih enot); čas 
porabe vložkov zaradi določitve dobavnih rokov in prioritete posameznih vrst vložkov za 
proizvajanje. Ponudba mora vsebovati opcijo (rok veljavnosti ponudbe) ter vsaj bistvene sestavine 
bodoče kupoprodajne pogodbe: ponujena količina, cena, kakovost, plačilni pogoji (rabati, skonto), 
dobavni roki, dobavni pogoji, morebitne garancije (Potočnik; 1996: 62-63).  

2.4.4.2.2. Analiziranje ponudb 
Primerjava ponudb se nanaša na količino in kakovost vložkov, enoto mere, ceno za enoto, skupno 
vrednost, popuste (rabat, superrabat, skonto), pogoje in stroške dostave (prevozne klavzule), rok 
dostave, način in rok plačila. Formalna primerjava ponudb obsega primerjavo skladnosti ponudbe s 
povpraševanjem, popolnost in razumljivost ponudbe. Pri vsebinski primerjavi ponudb se preračuna 
različne količinske podatke iz ponudb na skupni imenovalec, običajno je to cena franko skladišče 
kupca. Pomembni elementi vsebinske analize ponudb so še primerjava kakovosti, dobavnih rokov, 
zanesljivost dobave, primerjava lokacij in tveganj v zvezi z lokacijo dobavitelja ter reference 
dobavitelja. S primerjanjem posameznih sestavin ponudb se ugotavlja prednosti in pomanjkljivosti 
ponujenih pogojev dobave po dobaviteljih. Dejansko razliko med ponudbami je možno ugotoviti le 
z nabavno kalkulacijo (Potočnik; 1996: 63). Ponudba je sprejeta, ko ponudnik prejme izjavo naročnika, 
da jo sprejema (Toplišek; 1998: 249) ali pa (običajno) po pogajanjih, na podlagi katerih je končna 
pogodba ponavadi nekoliko drugačna, kot je bila ponudba.  

2.4.4.2.3. Izdelovanje nabavne kalkulacije in izbor dobaviteljev 
Pri nabavni kalkulaciji se upošteva kot elemente kalkulacije vse nabavne stroške, ki nastajajo pri 
potencialnem dobavitelju za nameravani nakup vložkov. Nabavna vrednost ne sestoji le iz cene, ki 
jo naročnik plača dobavitelju, temveč obsega (Pučko, Rozman; 1996: 61): fakturno ceno, zmanjšano za 
rabat (količinski, za zvestobo, sezonski, funkcijski) in druge popuste, stroške študij in raziskav v 
zvezi z nabavo vložkov, stroške dostave (prevoz, zavarovanje, carina, dajatve, ...), stroške 
manipulacije z vložki v času dostave (nakladanje, prekladanje, razkladanje, vgradnja, instalacije, 
montaža, ...), morebitnih stroškov pregleda in poskusne proizvodnje ter stroškov usposabljanja 
zaposlencev. Nabavna vrednost je odvisna od prodajnih cen dobavitelja, ponudbe in povpraševanja 
po materialih in surovinah, ki sestavljajo vložke, kakovosti vložkov, stroškov dostave, zavarovanja 
in posredovanja, vrednosti rabata in drugih popustov, finančnega stanja dobavitelja in naročnika, 
načinov in pogojev plačila. Vendar je pri sprejemanju odločitev o nabavni ceni vložkov potrebno 
upoštevati še kakovost in količino vložkov, roke in pogoje dobave, pogoje plačevanja in ostale 
oportunitetne stroške. Odločitve o dobaviteljih so odvisne predvsem od vrste vložkov, kakovosti in 
količine vložkov, cene in roka dobave ter se nanašajo na izbiro večjega ali manjšega števila 
dobaviteljev, stalnih ali občasnih dobaviteljev, geografsko lokacijo dobaviteljev in podobno. Pri 
izbiri najustreznejšega dobavitelja naročniki upoštevajo različne kombinacije naslednjih kriterijev: 
količina potrebnih vložkov, kakovost potrebnih vložkov, nabavna vrednost vložkov, pogoji in način 
plačila, rok dobave, dostavne možnosti in prevozni stroški, dosedanje poslovne izkušnje z 
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dobavitelji (Potočnik; 1996: 50-64) oziroma upoštevajo tehnične kriterije, komercialne kriterije, kriterije 
kakovosti, kriterije sposobnosti in zmogljivosti dobaviteljev ter kriterije zaupanja (Mihelčič; 1997: 22). 
Če želita nabavnik in dobavnik kakovostno dolgoročno poslovanje, ki je za oba najbolj enostavno, 
morajo med njima obstajati korektni poslovni odnosi. Za nabavnike so prednosti dolgoročnega 
poslovanja z dobaviteljem zlasti zanesljivost oskrbe, urejen potek dostave vložkov ter hitrejše in 
uspešnejše reševanje reklamacij. Za dobavitelja pa so največje prednosti dolgoročnega poslovnega 
sodelovanja stabilnost proizvajanja, ker lahko iz izkušenj predvideva gibanje naročil in usklajuje 
sezonska nihanja, oblikovanje konkurenčnih cen zaradi zanesljivega ponovnega naročila in boljšega 
izkoriščanja zmogljivosti proizvajanja, usmerjenost k nabavniku in lažje prilagajanje njegovim 
potrebam. Pri dolgoročnem poslovnem odnosu obstaja nevarnost, da postane eden izmed partnerjev 
preveč odvisen od drugega, ki lahko tak odnos izkorišča, kar povzroča nasprotja in verjetno 
prekinitev sodelovanja s težkimi posledicami za oba partnerja (Potočnik; 1996: 53). Da bi naročniki ne 
bili odvisni od enega samega dobavitelja, se lahko odločijo za več dobaviteljev (enega glavnega ter 
več sekundarnih dobaviteljev) in njihovo konkurenčnost še povečujejo z možnostjo nabave pri 
drugih potencialnih dobaviteljih (Kotler; 1996: 218). Več dobaviteljev naj bi instituciji omogočilo 
večjo preglednost nad cenami, večjo varnost oskrbe tudi v kritičnih situacijah (večjo zaščito pred 
morebitnimi prekinitvami dobave), večjo kakovost oskrbe zaradi nenehne konkurence med 
dobavitelji in bolj konkurenčne (nižje) cene vložkov. Z manjšim številom dobaviteljev je običajno 
bolj učinkovito reševati težave glede količin in kakovosti, lažje je dobiti večje količinske rabate in 
imeti nižje dostavne stroške. Praviloma se nabavniki odločijo za enega večjega dobavitelja, kadar je 
obseg nabave premajhen za več kot enega dobavitelja, kadar ima dobavitelj patent ali licenco za 
določeno vrsto vložkov ali kadar si zaradi kakovosti svojih izložkov želi vložke točno določenega 
dobavitelja. Splošno uveljavljeno praktično pravilo je, da naj bo število dobaviteljev tolikšno, da se 
bo med njimi razvila konkurenca glede cen, kakovosti in ostalih storitev v zvezi z dobavo vložkov. 
Glede količine in vrednosti vložkov obstaja delitev na velike in male dobavitelje. Veliki dobavitelji 
lažje zadovoljujejo potrebe naročnikov, ki kupujejo večje količine vložkov. Ker praviloma ne 
izkoriščajo svojih zmogljivosti v celoti, lahko po potrebi sprejmejo dodatno naročilo ter hitro 
povečajo količino dobav oziroma ponudijo posebne izvedbe, ki jih manjši dobavitelji običajno ne 
morejo. Poleg tega običajno niso življenjsko odvisni od naročnika, zato ga lahko le-ta brez večjih 
težav zamenja. Manjši dobavitelji se običajno specializirajo za posebne vrste vložkov. Prednosti 
manjšega dobavitelja so zlasti v tem, da se bolj posveti zahtevam in potrebam nabavnikov, da so 
odnosi med nabavniki in dobavniki bolj osebni in omogočajo medsebojno zaupanje in če imajo 
nabavniki posebne zahteve, se manjši dobavitelj lažje in hitreje odzove ter ustreže nabavniku 
(Potočnik; 1996: 51-52), a se mi zdijo te prednosti bolj teoretične in ni nujno, da popolnoma držijo.  

2.4.4.2.4. Pogajanje o nabavi 
Pred začetkom pogajanj je potrebno opredeliti vse, kar je lahko predmet pogajanj (Prusnik; 1991: 64). 
Vloga dobaviteljev narašča in s tem potreba po njihovem objektivnem ocenjevanju. Sistematično 
zbiranje podatkov o delovanju dobaviteljev omogoča naročniku, da se ob sklepanju pogodb pogaja 
o boljši kakovosti vložkov, znižanju cene, ugodnejših dobavnih in plačilnih pogojih. Ni dovolj 
ugotoviti, da je dobavitelj sposoben zadovoljiti sedanje potrebe naročnika glede dobav. Pomembno 
je, da bo dobavitelj tudi v prihodnje sposoben zagotoviti stalno, neprekinjeno in kakovostno dobavo 
(Potočnik; 1996: 60). Temeljna značilnost pogajanj je udeležba vsaj dveh partnerjev, ki imata skupne in 
različne interese ter pri vstopanju v pogajalski postopek želita doseči sporazum, ki naj bi bil 
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navkljub različnim pogajalskim močem obojestransko koristen (Hrastelj; 1995: 372). Pri snovanju 
finančnih pogojev v trženju med institucijami nabavnik in dobavnik določita pogoje ob upoštevanju 
pričakovanih koristi in njunega medsebojnega razmerja. Zaradi tesne in trajne povezanosti ter 
specifičnosti in raznolikosti razmerij med partnerji cene v medinstitucionalnem trženju niso povsem 
enotne. Med pogajanji analitično in racionalno presojajo celotno gospodarjenje institucije, zlasti 
stroške in tveganje. Pogoji obsegajo vse sestavine protivrednosti, ki jo nabavniki pričakujejo kot 
plačilo za koristi nabavljenega vložka. Običajno se partnerja medsebojno dogovorita za ceno, 
popuste, čas plačila, jamstva, pogoje garancij, pravico do vračila (Tavčar; 1997: 93) in ostalo, po čemer 
nabavniki vrednotijo vložke in dobavitelje. Uspešno pogajanje je umetnost, za katero so potrebne 
zlasti izkušnje, retorična spretnost in tehtni argumenti zastopanja pogajalskih izhodišč, pa tudi 
poznavanje vložkov, pogajalca in njegove institucije, tržišča in vsega, kar je predmet pogajanja.  

2.4.4.2.5. Sklepanje pogodb 
Pogodba je pravno veljavni dokument o sporazumu dveh ali več udeležencev o predmetu pogodbe 
(Prusnik; 1991: 64) oziroma pravni posel, ki nastane na podlagi izražene poslovne volje vsaj dveh oseb. 
Za njeno veljavnost morajo biti izpolnjeni temeljni pogoji: pravna in opravilna sposobnost, prava 
volja, možnost in dopustnost ter oblika. Pogodba je sklenjena, ko se partnerja sporazumeta o njeni 
vsebini. Volji zastopnikov obeh partnerjev morata biti izjavljeni svobodno in resno, sodobna 
komunikacijska sredstva pa omogočajo sklepanje pogodb tudi med odsotnimi osebami (Grilc, Juhart, 
Galič; 2001: 38-45). Med bistvene sestavine kupoprodajne pogodbe sodijo: predmet pogodbe (mora biti 
določen ali določljiv na tržno običajen način), količina (mora biti določena ali določljiva z merskimi 
enotami ali na drug primeren način), cena (fiksna cena je natančno določena, lahko pa je določljiva 
na dan dobave), kakovost (lahko je opredeljena z vzorcem, s standardom, z blagovno znamko, s 
specifikacijo, kot tržna kakovost), rok dobave (določa čas izpolnitve in je lahko takojšen ali 
terminski), kraj izpolnitve (določen s prevozno klavzulo, v kateri sta opredeljena plačilo odvisnih 
stroškov in prehod rizika). Dogovarjanje in sklepanje kupoprodajne pogodbe je jedro nabavnega 
poslovanja. Oba partnerja morata pri tem upoštevati načelo dobrega gospodarja, spoštovati 
zakonitost, upoštevati veljavnost pogodb, poslovati po dobrih poslovnih običajih ter izpolnjevati 
sodne in arbitražne sklepe (Potočnik; 1996: 65-66). Pri tem imata več različnih pogajalskih strategij 
(mehka pogajalska strategija, trdo pogajanje, milo za drago, načelna strategija), izmed katerih pa 
nobena ni vedno primerna ali popolna, temveč je odvisno od okoliščin, katero je najbolj smotrno 
uporabiti v konkretnem primeru (Šimac; 25.06.2002). Pri vseh paritetah dobave v skladu z 
mednarodnimi pravili Incoterms so obveznosti pogodbenic natančno določene (Potočnik; 1998: 67-68), 
zato je po mojem mnenju njihova uporaba priporočljiva.  

2.4.4.2.6. Naročanje in dostava vložkov 
Kupoprodajna pogodba praviloma ni tudi naročilnica, s katero nabavnik naroča delne količine, pri 
čemer upošteva, da so stroški dostave vložkov manjših vrednosti v primerjavi z nakupno ceno 
relativno visoki. Zato mora biti naročilnica po vsebini usklajena s pogodbo in vsebovati njene 
bistvene elemente. Če naročilo ni skladno s ponudbo oziroma pogodbo, sme dobavitelj naročilo 
zavrniti, če pa ga ne zavrne, temveč izpolni, se smatra, da soglaša s spremembo. Možna načina 
naročanja sta naročanje po potrebi ali sistematično naročanje, kamor sodijo periodični način 
naročanja (poteka v vnaprej določenih stalnih časovnih intervalih, količina naročenih vložkov se 
lahko spreminja glede na prihodnje predvidene potrebe in ob upoštevanju stanja zalog), način točke 
naročanja (nabavniki naročijo takrat, ko se zaloga zmanjša na signalno raven) in način maksimum – 
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minimum, kjer nabavniki naročajo vedno enako količino, vzdrževanje zaloge pa korigirajo z 
različnimi časovnimi intervali med naročili z upoštevanjem signalne in maksimalne zaloge. Pri tem 
maksimalno zalogo sestavljata varnostna zaloga in ekonomična količina naročila, signalno zalogo 
pa varnostna zaloga in zaloga, ki je potrebna za proizvajanje v dobavnem roku. Za določanje 
signalne zaloge je potrebno vedeti, za koliko časa zaloga zadošča. Čas porabe zaloge se izračuna 
kot razmerje med nabavljeno zalogo na začetku obdobja in povprečno dnevno porabo vložkov. 
Nabavnik mora glede dobavnih rokov ugotoviti najugodnejše roke za dobavo posameznih vrst 
vložkov, določiti roke za ponovno naročilo vložkov, predvideti rezervni čas za dobavo zaradi 
možnih zakasnitev, sproti korigirati varnostne in signalne zaloge, če se spremenijo potrebe po 
vložkih, spremljati potek izpolnitve naročila, vsaj dokler skladišče ne prevzame vložkov, v primeru 
pričakovane daljše zakasnitve pri posameznem dobavitelju preusmeriti nabavo na druge dobavitelje. 
Nekatere institucije so uvedle tudi postopke potrditve. Preden pošljejo specifikacijo dobavitelju, jo 
morata potrditi nabavna enota in dobavitelj. S tem se zmanjša verjetnost nesporazumov na 
naslednjih stopnjah nabavnega procesa in njihovo trajanje. Institucija mora natančno določiti, kdo je 
pristojen za izdajo zahtevka nabavni enoti, da naroči določeno vrsto vložka. Koristna je tudi 
vrednostna omejitev naročila za posamezno raven odločanja, ker se naročnik s tem izogne tveganju, 
da bi se naročalo nekatere vrste vložkov v preveliki količini. Prav tako je potrebno določiti, kdo je 
pooblaščen za nujna naročila vložkov. Zaradi visokih stroškov zalog se pojavlja vse večja tendenca 
časovnega in količinskega usklajevanja dobav vložkov neposredno v proces proizvajanja, kar je 
poimenovano sinhronizirano nabavljanje ali just-in-time (JIT) nabavljanje ali nabavljanje ravno ob 
pravem času. Vztrajanje na minimalni zalogi je nevarno, a je izvedljivo (v JIT dobavah) ob tem, da 
še vedno zahteva varnostno zalogo zaradi nepredvidenih razlogov. Pri naročanju se upošteva 
ekonomična količina naročila. To je tista količina, pri kateri je seštevek stroškov za naročanje, 
skladiščenje in financiranje zaloge najnižji, a vseeno omogoča nemoteno proizvajanje. Dejavniki, ki 
vplivajo na vsakokratno količino naročila, so predvidena poraba vložkov v določenem obdobju, rok 
dobave vložkov, nabavna cena (fakturna cena + odvisni stroški – razni popusti) za enoto vložka, 
stroški enega naročila, stroški vzdrževanja zaloge, razpoložljivi skladiščni prostor. Naročanje 
ekonomičnih količin vložkov omogoča zmanjšanje skupnih stroškov nabave, nemoten potek 
proizvajanja, zmanjšanje zaloge, racionalnejše delo nabavnikov (Potočnik; 1998: 35-84).  

2.4.4.2.7. Prevzem vložkov in kontrola izvršitve naročila 
Ko dobavitelj dostavi vložke, jih naročnik prevzame in uskladišči. Namen skladiščenja je 
premostitev časa med dostavo in porabo vložka. Temeljne funkcije skladiščenja so: prevzem, 
namestitev, uskladiščenje, čuvanje, preoblikovanje, dodelave in izdajanje vložkov, evidentiranje 
skladiščnega poslovanja in v zadnjem času zaradi ekološke osveščenosti vedno bolj tudi ravnanje z 
odpadki (Potočnik; 1998: 105-106). Nabavnik mora pri prevzemu vložkov izvršiti kontrolo količine 
(štetje, merjenje in tehtanje dejanskih količin ter primerjanje z dobavnimi dokumenti), kakovosti 
(primerjanje kakovosti vložkov z vzorcem, standardom, specifikacijo), roka dobave in ostalih 
prodajnih pogojev (način dostave, izbira prevoznega sredstva, zavarovanje, embalaža). Če je 
dobavljena količina manjša od dogovorjene, sme nabavnik zahtevati takojšnjo dobavo razlike do 
dogovorjene količine, ob upravičenem interesu prejema celotne količine odkloniti prevzem manjše 
količine ali sprejeti manjšo količino in tudi plačati samo prevzeto količino. Če je dobavljena 
količina večja od dogovorjene, nabavnik ni dolžan prevzeti presežka količine, če pa prevzame 
celotno količino, jo mora plačati po pogodbeni ceni. Če so dobavljeni vložki slabše kakovosti od 
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dogovorjene, lahko nabavnik odstopi od pogodbe v primeru večjih napak glede na dogovorjene ali 
običajne tolerance, odkloni prevzem vložkov z napako in zahteva dobavo vložkov dogovorjene 
kakovosti, zahteva znižanje cene zaradi slabše kakovosti, zahteva odpravo napake (običajno 
predvsem pri vložkih, narejenih po specifikaciji, kjer je kakovost individualno določena). Pri boljši 
kakovosti vložkov nabavnik ne more odkloniti prevzema, razen če ima upravičen interes, da dobi 
točno določeno kakovost, vendar s prevzemom boljše kakovosti ne prevzame tudi večje obveznosti, 
zato plača dobavitelju ceno za dogovorjeno kakovost, razen če se nista posebej dogovorila za višjo 
ceno. Zahteve nabavnika do dobavitelja v zvezi s kakovostjo so upravičene za napake, ki so nastale 
pred prehodom rizika, za napake, ki nabavniku niso bile znane ob času sklepanja pogodbe, za skrite 
napake, ki se pojavijo v šestih mesecih po prevzemu vložkov in za napake zaradi dobaviteljeve 
prevare nabavnika o dejanski kakovosti vložka. V primeru, da z dobavo zamuja dobavitelj, lahko 
nabavnik vztraja pri pogodbi in določi naknadni dobavni rok, po preteku naknadnega roka pa 
odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino (dejanska škoda + izgubljeni dobiček ali razlika v ceni 
zaradi nakupa pri drugem dobavitelju po višji ceni), če pa s prevzemom zamuja naročnik, lahko 
dobavitelj uskladišči vložke v javnem skladišču in pošlje račun za dobavljene vložke ali proda 
vložke na naročnikov rizik, če uskladiščenje ne bi bilo gospodarno, in zahteva razliko v ceni zaradi 
prodaje drugemu odjemalcu po nižji ceni ali zahteva povrnitev dejanske škode. Če obstaja razlika 
med dejanskim stanjem in dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja, mora nabavnik (ali skladiščnik 
ali prevzemnik) sestaviti komisijski zapisnik o kontroli vložkov. Iz komisijskega zapisnika mora 
biti razvidno, za katero napako gre pri dobavi, kdo in na kakšen način je ugotovil napako. 
Dobavitelj ima vedno pravico dati vzorec dobavljenega vložka v »superanalizo« pooblaščeni 
instituciji za kontrolo kakovosti. Za napake v zvezi z zamujenim rokom dobave in neizpolnjenimi 
drugimi dogovorjenimi pogoji se običajno ne piše komisijskega zapisnika, temveč se te napake 
ureja neposredno z dobavnikom (osebno, po telefonu, po elektronski pošti, po telefaksu, pisno). V 
reklamacijskem dopisu dobavitelju naj bodo navedeni še številka pogodbe ali naročila, številka in 
datum dobavnice in prevoznega lista ter drugi dokumenti, iz katerih je razvidno, zakaj je prišlo do 
količinskih ali kakovostnih napak (Potočnik; 1996: 67). Zavedati se je potrebno, da lahko elektronska 
izmenjava podatkov bistveno skrajša dobavni rok, ki ga sestavljajo čas za izdajo naročila, čas za 
dostavo naročila dobavitelju, čas za pripravo pošiljke pri dobavitelju, čas prevoza ter čas za 
prevzem, uskladiščenje in izdajo vložkov (Potočnik; 1996: 45).  

2.4.4.2.8. Obračun nabave 
Po prevzemu vložkov mora naročnik plačati račun v dogovorjenem plačilnem roku, pred tem pa 
nabavna enota preveri in obračuna fakturo, kar zajema pripravljalna dela v obliki zbiranja raznih 
dokumentov (pogodba ali naročilnica, dobaviteljeva odpremnica ali dobavnica, morebitna posebna 
specifikacija, tovorni list, drugi prevozni dokumenti, prevzemnica skladišča, ...) za obračun fakture 
ter primerjavo dokumentov (ugotavljanje razlik med naročenimi, prevzetimi in fakturiranimi 
vložki). Ko so dokumenti usklajeni, za to določena organizacijska enota potrdi račun, čemur sledi 
obračun fakture, ki vsebuje formalni preračun vseh njenih sestavin. Ko je vse usklajeno, izda 
(običajno) nabavna enota nalog za plačilo. Preračunavanje vseh posameznih postavk računa lahko 
povzroča (neupravičeno) visoke stroške, zato je praksa razvila poenostavljene kontrole računov: 
zbirni račun (primerjava skupne vrednosti računov z vrednostmi prevzetih vložkov v določenem 
obdobju), preverjanje računov samo nad določeno vrednostjo, preverjanje naključnega vzorca 
računov, določitev računov po ABC metodi (kontroliranje le računov tistih dobaviteljev, ki so 
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razvrščeni v skupino A), preverjanje računov tistih dobaviteljev, pri katerih so reklamacije 
pogostejše, ne preverja pa se računov dobaviteljev, katerim se zaupa, da sami sproti popravljajo 
morebitne napake (Potočnik; 1996: 69-70). Tudi pri tem bi bilo verjetno koristno uporabiti sodobno 
informacijsko tehnologijo, s katero bi bilo možno učinkovito pomagati pri kontroli vseh računov.  

2.4.4.3.Kontroliranje in analiziranje nabave 
Nabavno poslovanje je potrebno sproti kontrolirati, da se preprečijo možne napake, škoda in 
pomanjkljivosti, ki nastajajo pri poslovanju. Pri tem so pomembna naslednja vprašanja: Ali je bil 
vložek količinsko usklajen s planom proizvajanja? Ali je bil vložek ustrezne kakovosti? Ali je bil vložek 
nabavljen pravočasno ali so nastali zastoji v proizvajanju? Koliko je bilo povprečne zaloge? Kolikšen je bil 
koeficient obračanja? Ali je bil vložek nabavljen po konkurenčnih cenah, ali so bile izkoriščene možnosti 
količinskih popustov in skontov? Ali je bil vložek kupljen po običajnih plačilnih pogojih? Ali so bile reklamacije 
glede količinskih, kakovostnih in drugih napak pravočasne? Ali je bila nabavna dokumentacija ažurna? 
Naročnik z analizo nabavnega poslovanja ugotavlja dejansko stanje ter vzroke, okoliščine in 
dejavnike dejanskega stanja. Analizirati je možno celotno nabavno poslovanje ali posamezne 
nabavne elemente. Metode za analizo dobaviteljev so subjektivne ali objektivne. Subjektivne ocene 
nastajajo na podlagi osebnih presoj in izkušenj s posameznimi dobavitelji. Z objektivnimi presojami 
se ovrednoti odnose z dobavitelji v obliki primerjave in ocenjevanja podatkov vsaj o količini, 
cenah, kakovosti, dobavnih rokih in plačilnih pogojih po posameznih dobaviteljih. Pomembna je 
tudi analiza sprememb, ki nastajajo v dolgoročnih odnosih z dobavitelji. Dobavitelje se rangira po 
značilnostih, ki so pomembne za ohranitev ali spremembo dosedanjih odnosov. Različni 
strokovnjaki institucije rangirajo dobavitelje ter primerjajo in proučujejo, zakaj se razlikujejo cene 
in/ali kakovost, kolikšna je zanesljivost dostave in podobno. Institucija mora na podlagi ugotovitev 
analize nabavnega poslovanja ukrepati in odpravljati vzroke, ki negativno vplivajo na uspešnost 
nabave. Najpogostejši ukrepi odpravljanja vzrokov negativnih učinkov na uspešnost nabave so 
strokovno usposabljanje nabavnikov, uvajanje tipizacije in standardizacije vložkov, izboljšanje 
sodelovanja med nabavno enoto in drugimi organizacijskimi enotami, podrobnejše proučevanje 
nabavnega trga in uveljavljanje trženjskih konceptov v nabavi (Potočnik; 1996: 59-61). Z analizo 
nabavnega poslovanja se ocenjujejo podatki, ki kažejo, katere pomanjkljivosti je potrebno odpraviti 
in kaj je treba v instituciji spremeniti, da bi bila nabava učinkovitejša. Namen evidenc nabavnega 
poslovanja je zbiranje podatkov za analizo in kontrolo nabavnega poslovanja. Najpomembnejše 
evidence so evidence (kakovosti, količin in cen) vložkov, kartoteke (tehničnih in tržnih značilnosti) 
dobaviteljev, evidence nabavnih pogojev, evidence reklamacij (Mihelčič; 1997: 24-25), evidence 
nabavnih poti, evidence nabavnih stroškov (po posameznih vrstah stroškov, nabavnih postopkih, 
organizacijskih enotah), evidence časovne razporejenosti nabave (Pučko; 1996: 47-50), evidence števila 
in različnih struktur nabavnikov, evidence števila povpraševanj, evidence zahtevkov za ponudbe, 
evidence števila naročil, evidence števila prispelih računov (van Weele; 1998: 295), kartoteke pogodb in 
naročil, skladiščne evidence, prospekti, katalogi, adresarji in podobno (Potočnik; 1996: 28).  
Koristno je strukturirati nabavo po velikih skupinah vložkov, po vrstah vložkov, po vrstah vložkov 
z vidika namembnosti (za katere izložke), po stopnji deficitarnosti vložkov, po nabavnih trgih, po 
stopnji uvedenosti v proces proizvajanja in po ABC metodi, kjer se upošteva, da niso vsi vložki 
enako pomembni za institucijo. Obstaja manjše število vrst vložkov, ki po vrednosti zavzemajo 
velik delež nabave (A vložki), številni vložki, katerih skupna nabavna vrednost je manjša (B vložki), 
ter C vložki, ki jih je zelo veliko, a je njihova skupna vrednost nabave ekonomsko manj pomembna 
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(Pučko; 1996: 44-47). Poleg ABC metode je pomemben pripomoček za racionalizacijo poslovanja tudi 
XYZ analiza. Z obema se loči bistveno od nebistvenega in se usmeri pozornost na pomembnejša 
področja poslovanja ter poveča učinkovitost odločanja. Pri XYZ analizi so X vložki tisti, katerih 
poraba je konstantna, zato je napoved njihove porabe zanesljiva, poraba Y vložkov je odvisna od 
sezonskega nihanja proizvajanja, zato je natančnost predvidevanja njihove porabe manj zanesljiva, 
poraba Z vložkov pa je zelo spremenljiva, zato je težko predvideti, kolikšna bo dejanska poraba v 
določenem času. Poleg teh dveh metod razvrščanja vložkov so se v praksi uveljavile tudi naslednje 
metode razdelitve vložkov (Potočnik; 1998: 46-58):  

• metoda VED (V=vital, najbolj kritični vložki, ki povzročajo visoke stroške v primeru 
pomanjkanja; E=essential, pomembni vložki z znosnimi stroški ob pomanjkanju; 
D=desirable, vložki, ki ne povzročajo težav, če jih trenutno ni v zalogi),  

• metoda HML (H=high, vložki z visoko ceno na enoto; M=medium, vložki s povprečno ceno 
na enoto; L=low, vložki z nizko ceno na enoto);  

• metoda SDE (S=scarce, redki in težko nabavljivi vložki; D=difficult, redki vložki, ki jih ni 
težko nabaviti; E=easy, vložki, ki jih je možno brez težav nabaviti),  

• metoda FSN (F=fast moving, vložki, ki se stalno uporabljajo in se hitro obračajo; S=slow 
moving, vložki, ki se potrebujejo občasno in se počasi obračajo; N=non moving, vložki, ki se 
potrebujejo le izjemoma).  

Dejanske rezultate nabavne poslovne funkcije se primerja s standardi njenih dosežkov: vrednost 
nabavljenih vložkov, delež nabavne vrednosti nabavne enote v vrednosti celotne nabave, delež 
najbolj ekonomičnih nabav, delež odstopanj cen od osnovne kalkulativne ponudbe, delež nabav s 
popustom za pravočasno plačilo, delež nabav na podlagi dolgoročnih pogodb o sodelovanju, 
povprečni stroški nabave, delež stroškov nabave v vrednosti nabave, delež pravočasnih dobav v 
vseh dobavah, povprečen čas za izvedbo nabave (Jamšek v Možina [ur.] et al.; 1998: 224), delež nabavne 
vrednosti v lastni ceni izložka (van Weele; 1998: 34), nabavni stroški na organizacijsko enoto, stroški 
posameznega naročila, povprečna vrednost naročila, delež stroškov v vrednosti naročil (Potočnik; 
1996: 60-61) in podobno. Celotne nabavne stroške se razčlenjuje in analizira po različnih kriterijih: 
vrsta stroškov (stroški materiala, storitev, dela), stroški nabavne funkcije (proučevanje nabavnega 
trga, planiranje nabave, sklepanje pogodb, naročanje, prevzemanje, skladiščenje, zaloge, evidence), 
stroški organizacijske enote institucije (nabavna enota, skladišče, prevozništvo), stroški po nabavni 
poti (nabava pri trgovini na debelo, nabava pri proizvajalcu, nabava pri tujem dobavitelju), 
variabilni in fiksni stroški nabave. Dobavitelje se proučuje glede na njihovo lokacijo, količino, 
kakovost in ceno dobavljenih vložkov, roke dobave, tehnične zmogljivosti (kapaciteta, 
opremljenost, tehnični in tehnološki postopek), servisne storitve, finančne ugodnosti, dosedanje 
izkušnje v poslovanju z njimi (Potočnik; 1996: 24-25) in ostale dobavne pogoje, njihovo stalnost, 
oddaljenost, proučuje se tudi koncentracijo dobav po dobaviteljih in podobno (Pučko; 1996: 48-49).  

2.4.5. Elektronsko nabavljanje 
Elektronsko poslovanje je zelo uporabno tudi za pomoč pri nabavnem poslovanju. Nabavno 
poslovanje, ki ga podpira elektronsko poslovanje, imenujem elektronsko nabavljanje. Le-to 
omogoča zmanjševanje zalog na najmanjšo možno mero, ker lahko vse od naročila do dobave 
poteka po elektronski poti. Za uveljavitev učinkovitega elektronskega poslovanja na področju 
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dobave mora institucija integrirati podporo dobavi v centralnem informacijskem sistemu (Jerman 
Blažič et al.; 2001: 55-88), hkrati pa uvajanje elektronskega poslovanja v nabavni proces ni odvisen le od 
naročnika, temveč tudi od dobavitelja ter od njegovih zmožnosti za elektronsko poslovanje. 
Vzpostavljena mora biti ustrezna infrastruktura in dogovorjeni morajo biti ustrezni standardi (Sterle; 
2001: 68). Informatizirana izmenjava podatkov in poslovnih listin med poslovnima partnerjema 
zagotavlja predvsem zmanjševanje stroškov v zvezi s samo izdelavo in pošiljanjem dokumentacije, 
povečevanje natančnosti izmenjanih poslovnih listin, skrajševanje potrebnega delovnega časa 
zaposlencev z administrativnimi deli ter s tem povečevanje razpoložljivega časa za njihovo 
strokovno delo, zmanjševanje zalog, hitrejšo odpremo, takojšnje fakturiranje, skrajševanje rokov 
dospelosti plačil, izboljševanje pregleda nad zalogo in zmanjševanje inventurnih razlik. Potrebni 
pogoji za to so vzpostavitev enotne podatkovne baze, sprejem enotnih informacijskih standardov, 
vzpostavitev ustreznega komunikacijskega omrežja med poslovnimi partnerji ter sprememba 
obstoječe organiziranosti nabavne organizacijske enote (Potočnik; 1998: 177-182). Elektronska nabava 
je povezana z elektronskimi javnimi razpisi in oskrbo z vložki. Nekatera velika podjetja in javni 
sektor na svetovnem spletu objavijo javne razpise, ki omogočajo elektronsko prijavo ponudnikov. 
Pričakovane koristi poslovnega modela elektronske nabave so večja izbira dobaviteljev (omogoča 
nižje stroške poslovanja in boljšo kakovost), izboljšana dostava (zlasti obsežne dokumentacije) in 
nižji stroški oskrbe (ni pošiljanja po pošti, tiskanja na papir, kopiranja). Dodatno varčevanje s 
časom in (finančnimi) sredstvi predstavljajo elektronska pogajanja, sklepanje pogodb in 
sodelovanje pri izdelavi podrobnosti pogodb po izbiri dobavitelja. Slednji s tem znižuje stroške in 
ima možnost hkratnega nastopa na več javnih razpisih in v širši okolici (Jerman Blažič et al.; 2001: 32). 
Vlada ZDA je z uporabo interneta za iskanje ponudb omogočila dostop do kanalov nabavne verige 
tudi drugim ponudnikom. S tem se je povečala konkurenčnost ponudb, hkrati pa se je s 
centralizacijo nabav povečala pogajalska moč vlade kot kupca (Gilbert; 2001: 6). Nasploh je 
sodelovanje pri javnih naročilih ena najznačilnejših elektronskih storitev javnih institucij za 
gospodarske subjekte (Kričej; 2002: 33) in tudi slovenska vlada vidi v elektronskem poslovanju način 
za pocenitev in poenostavitev javnega naročanja (SEP-2004: 28-29). Slovenski Urad za javna naročila 
proučuje evropske sisteme javnih naročil (in njihove predloge) na podlagi elektronskega naročanja. 
Ob delni centralizaciji nabav je možno pretežni del javnih naročil izvajati na podlagi elektronskega 
naročanja. S tem bi zmanjšali nekatere stroške, pridobili znanje, poenotili postopke in dobro prakso, 
specializirali strokovnjake in jih zbrali skupaj, združeno reševali potrebe različnih javnih institucij, 
razbremenili odločevalce o nabavi v javnih institucijah, povečali konkurenčnost, preglednost in 
javnost postopkov, omogočili sprotno zbiranje podatkov za analizo stanja in učinkov javnih naročil, 
bistveno zmanjšali potrebno zbiranje statusnih dokazil ponudnikov ob vsakem kandidiranju na 
javnem razpisu in podobno. Poleg pravne ureditve in informacijsko-tehnološke opremljenosti je 
potrebno določiti še standardizirano vsebino razpisnih dokumentacij, standardne pogoje in merila 
ter standarde in normative (dopustno kakovost in cenovni razred) vložkov (UJN-5; julij 2002).  

2.4.6. Učinkovitost in uspešnost oskrbovanja 
Enotnega merila in metodologije vrednotenja uspešnosti nabave ni možno oblikovati zaradi 
nenatančne in ne-enoznačne opredelitve pojmov v zvezi z nabavo, nedoločenih standardov in ciljev 
ocenjevanja, problemov nenatančnosti vrednotenja in razlik v nabavi različnih institucij. Ne glede 
na to je uspešnost nabave stopnja doseganja vnaprej določenih ciljev in standardov pri določenem 
načinu nabavnega delovanja. Izraža razmerje med dejanskim in planiranim nabavnim delovanjem. 
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Učinkovitost nabave je razmerje med planiranimi in dejanskimi vložki, na podlagi katerih naj bi 
dosegli vnaprej določen cilj. Izraža razmerje med vložki in izbranimi sredstvi oziroma njunimi 
vrednostmi, s čemer izraža razmerje med planiranimi in dejanskimi stroški (van Weele; 1998: 284-286). 
Uspešnost nabavne dejavnosti se presoja z vprašanjem, ali so bile vse potrebne količine vložkov 
pravočasno na razpolago. Pri tem je njena učinkovitost večja, če nabavna dejavnost dosega ta cilj z 
manjšimi stroški (Turk v Harej; 1990: 28). Institucija mora za izogibanje problemom pri oskrbi vložkov 
natančno določiti kakovost vložkov, sproti kontrolirati kakovost dobavljenih vložkov, aktivno 
sodelovati z dobavitelji pri reševanju odmikov od dogovorjene kakovosti ter izločiti dobavitelje, ki 
ne izpolnjujejo zahtevane ravni kakovosti (Potočnik; 1996: 40). Najpogostejši ukrepi odpravljanja 
vzrokov neučinkovite nabave so izboljšanje sodelovanja med nabavniki in zaposlenci iz ostalih 
organizacijskih enot ter podrobnejše proučevanje nabavnega trga (Mihelčič; 1997: 25). Za povečanje 
uspešnosti nabavne dejavnosti je možno uporabljati okvirne pogodbe, kontrolo poročil o pogajanjih, 
standardizirane formularje za primerjave dobaviteljev, centralizirane podatkovne baze o cenah in 
dobaviteljih (Vizjak v Možina et al.; 1994: 867). Kazalci intenzivnosti in uspešnosti trženjskih aktivnosti 
nabavne enote so potrebno število obiskov pri posameznem dobavitelju glede na vrednost nabave, 
doseženi delež popustov (rabat, skonto) pri posameznem dobavitelju, dosežena raven nabavnih cen 
v primerjavi s tržno ceno posameznih vrst vložkov določene kakovosti. Kazalci kontrole 
učinkovitosti nabavnega poslovanja so število prekinitev proizvajanja zaradi pomanjkanja vložkov, 
čas trajanja prekinitve proizvajanja zaradi pomanjkanja vložkov, spremembe »proizvodnega 
programa« zaradi izpada dobav vložkov, število nujnih naročil v primerjavi s skupnim številom 
naročil, število sprememb naročil v primerjavi s skupnim številom naročil. Kontrola uspešnosti 
nabavnega poslovanja se nanaša predvsem na gibanje cen vložkov (še posebej iz skupine A), 
splošne nabavne stroške, ki so povezani s celotno nabavo, in učinkovitost nabave, če se le-ta 
neposredno ne odraža v zmanjšanju nabavnih stroškov (Potočnik; 1996: 60-61). Uspešnost in 
učinkovitost nabave se povečuje z večanjem koeficienta obračanja zalog, ki je razmerje med porabo 
in povprečno zalogo vložkov v določenem času. Večji koeficient pomeni krajši čas vezave vložkov 
in s tem manjšo zalogo v skladišču, kar vodi v številne prednosti: manjša potreba po finančnih 
sredstvih, manjši stroški skladiščenja, manjši stroški vzdrževanja zalog, manjše tveganje zaradi 
kala, kvara, spremembe mode, zvišanja nabavnih cen (Potočnik; 1996: 48-49). Vsaka nabavna enota je 
učinkovita in uspešna toliko, kolikor so nabavniki usposobljeni za zadovoljivo izvajanje 
posameznih nabavnih opravil. Za to je potreben natančen opis opravil, odgovornosti in strokovnosti 
nabavnikov, ki morajo biti usposobljeni tudi za komuniciranje z dobavniki. Razvoj nabavne enote 
temelji na količinskem (minimiziranje nabavnih stroškov na enoto nabavljenega vložka) in 
kakovostnem vrednotenju rezultatov nabavnikov z diagnostičnimi analizami, s katerimi se ugotovi 
uspešnost posameznih nabavnikov po vseh sestavinah nabavnega poslovanja (Potočnik; 1996: 71).  

3. Javni sektor 
O tem, kaj je javni sektor, v svetu ni soglasja (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 113). Meja med 
javnim in zasebnim sektorjem tudi v slovenski pravni ureditvi ni jasna. Javni sektor ni definiran v 
ustavi, zato ga je smotrno obravnavati v smislu teoretičnih opredelitev oseb javnega prava. Zanje so 
značilne predvsem ustanovitev z javno-pravnim aktom, zasledovanje javnih ciljev in javnega 
interesa, poseben javno-pravni režim financiranja in razpolaganja z lastnino in podobno (Kamnar; 
1999: 24-27). To mnenje povzema tudi zakon o javnih uslužbencih, v okviru katerega javni sektor 
sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti; javne agencije, javni skladi, 
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javni zavodi in javni gospodarski zavodi; druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (Zakon o javnih uslužbencih). Drugače pa javni 
sektor v Sloveniji opredeljuje zakon o javnih financah: neposredni (državni oziroma občinski organi 
ali institucije ter občinska uprava) in posredni (javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih 
ustanovitelj je država oziroma občina) proračunski uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni gospodarski zavodi, 
javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo država ali občine odločujoč vpliv (Zakon o 
javnih financah). Javni sektor sestavljajo javna uprava (državna uprava, lokalna samouprava in nosilci 
javnih pooblastil) in javni zavodi, javna podjetja in nekatere neprofitne institucije (Brejc; 2000: 14), ki 
zadovoljujejo javne potrebe in izvajajo dobrodelne ali splošno koristne dejavnosti (Kamnar; 1999: 32). 
Javni sektor se je razrasel v velikansko institucijo z velikanskim številom zaposlencev (Kavčič v 
Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 117), v Sloveniji jih je približno 135.000 (Rus; 2001: 113) oziroma 150.000 
(Zagorac; 23.03.2003), v razvitem svetu pa obsega državna uprava 5% do 10% aktivnega prebivalstva 
(Blondel v Brejc; 2000: 223). Državna uprava ima pomembno vlogo že zaradi svoje številčnosti, 
predvsem pa zaradi izvajanja svoje dejavnosti, saj izvršuje politiko in tudi usmerja družbeni razvoj, 
zaradi česar ima sama po sebi veliko moč. Ponekod je pojem javna uprava opredeljen z ustavo, 
drugod z zakonom, vključuje lahko le državne upravne organe ali pa tudi javne zavode (Brejc; 2000: 
223-224). Z organizacijskega vidika je državna uprava del državne organiziranosti, v kateri se 
opravljajo naloge, ki morajo biti v državi uresničene. Javna uprava pa je skupnost institucij, ki 
opravljajo naloge v »javnem interesu«, za katere je odgovorna država (Marenčič; 2000: 2-3). Vse 
navedeno kaže na pravno zapleten položaj javnega sektorja (Bratton v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 
315), ki za uresničevanje svojih nalog pridobiva sredstva z davki, drugimi obveznimi dajatvami in 
prihodki od lastnega premoženja (Ustava RS). Če bi Vlada RS opravila svojo (že tri leta znano) 
zakonsko določeno dolžnost in na predlog ministra, pristojnega za finance, določila seznam 
naročnikov, ki so dolžni oddajati naročila po zakonu o javnih naročilih (Zakon o javnih naročilih), tako 
dolgega uvoda v to poglavje sploh ne bi potreboval. Pa tudi vprašanj o seznamu naročnikov, načinu 
oddajanja velikih javnih naročil in o izvoru korupcije bi bilo manj (Rajter; februar 2002: 26).  

3.1. Družba in država 
Družbeni sistemi imajo svoje temelje v potrebah, stališčih, dojemanju, prepričanjih, spodbudah, 
navadah in pričakovanjih ljudi (Mihelčič; 1993a: 43). S koncepti družbenega razvoja in sprememb so 
povezani tudi koncepti lastništva in organizacijskega razvoja (Kanjuo-Mrčela v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 
1999: 107). Človek kot družbeno bitje uresničuje svoje potrebe v sodelovanju z drugimi ljudmi v 
različnih družbenih skupinah, ki se v primeru trdnejših in trajnejših medčloveških odnosov 
spremenijo v družbene institucije. Tudi država je družbena institucija oziroma organiziranost 
oblasti, ki monopolno razpolaga s sredstvi za telesno prisilo, s katerimi na natančno določenem 
ozemlju prisili tam živeče ljudi k poslušnosti, s čimer dosega vsaj relativno družbeno urejenost in 
varnost ter preprečuje, da bi se nenehno tekmovanje in spopadanje ljudi spremenilo v neobvladljivo 
družbeno nasilje in nered (Perenič; 1998: 9). S stališča prava je država institucija, ki ustvarja pravo in 
je z njim relativno urejena. Politološki oziroma sociološki pristop pa se ukvarja s tem, kakšen 
družbeni pojav je država in ugotavlja (Vukovič; 20.09.2002), da je zakonsko pooblaščena in legitimna 
institucija prisile (Weber v Rus; 1990: 374-375), katere zaščitniška funkcija se širi. Najprej je ščitila 
državljane pred zunanjimi nevarnostmi, zdaj pa jih ščiti tudi pred notranjimi riziki in je s tega vidika 
sistem kolektivne varnosti (Cazes v Rus; 1990: 376). Z vključevanjem socialne politike v državo se je 
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bistveno spreminjala vloga države, saj se je zmanjšala njena represivna oziroma korektivna vloga, 
povečala pa njena remediativna oziroma nerepresivna vloga, kar je največja civilizacijska 
pridobitev (Rus; 1990: 374). Država ni nastala zato, da bi zagotavljala socialno blaginjo in 
funkcionirala kot sistem organizirane sreče (Habermas v Rus; 1990: 14), vendar lahko le ona zagotovi 
državljanom ustrezno oziroma minimalno socialno varnost, nikakor pa jih ne more osrečiti. Civilna 
družba, ki temelji na samoregulaciji, ne more zagotavljati ljudem pravne zaščite in pravnega reda 
saj je njena prostovoljna osnova preslabotno jamstvo za to. Le država lahko daje zadostno socialno, 
pravno in ekonomsko varnost. Če država teh funkcij ne opravlja, je nepotrebna. V bivši Jugoslaviji 
se je uveljavila prevlada države nad družbo in politike nad moralo. Nasploh socialne politike v 
socialističnih družbah paradoksalno sploh ni bilo, čeprav bi ravno v teh družbah morali biti splošna 
in ekonomska politika le sredstvo za uresničevanje socialne politike. Reševati bi morale probleme 
revščine in izboljševati položaj nižjih socialnih skupin, ne pa ustvarjati namišljeno družbo enakosti 
in nagajati redkim bogatašem. Za revitalizacijo civilne družbe ni dovolj le sprememba ideološke 
orientacije iz kolektivistične v individualno in iz egalitarne v tekmovalno, niti sprememba družbene 
v zasebno lastnino niti sprememba političnega sistema iz posrednega delegatskega v sistem 
individualne politične udeležbe državljanov v parlamentarnem pluralizmu. Nujno je uveljaviti vsaj 
še demografsko, znanstveno-tehnološko, ekološko, izobraževalno, zaposlovalno, zdravstveno, 
družinsko, stanovanjsko in socialnovarstveno politiko, ki zagotavljajo kakovostno reprodukcijo 
delovne sile, socialno varnost, ustrezno kakovost življenja in samokontrolo prebivalcev nad 
njihovim vsakdanjim dogajanjem (Rus; 1990: 7-15). Vse to je (skupaj s povečevanjem pomena civilne 
družbe) vključeno v koncept tretje poti, ki upošteva, da socializma ni več, klasična socialna 
demokracija (stara levica) in neoliberalizem (nova desnica) pa se vedno bolj oplajata drug z drugim 
in vključujeta sodelovanje in medsebojno kontroliranje zasebnega in javnega sektorja (Giddens; 1998: 
3-89). Danes na ideološki ravni liberalna demokracija nima nobenega konkurenta več, čeprav 
družbene napetosti v njej še vedno ostajajo (Fukuyama v Pančur v Rus [ur.]; 1997: 349). Liberalna država bi 
morala skrbeti za enakopravnost in ne za enakost državljanov (Rus; 1990: 378). Osnovni problem 
funkcioniranja zrele družbe je vzdrževanje ravnovesja med solidarnostjo, ki podpira socialno 
državo, in sebičnostjo, ki spodbuja tržno menjavo. V času prevladovanja neoliberalistične 
vrednostne usmeritve prevladuje sebičnost nad solidarnostjo (Rus; 1990: 64).  

3.1.1. Socialna država 
Uspešna je tista država, ki povečuje politično, gospodarsko in socialno varnost državljanov ter 
njihove ustvarjalne sile, jih ščiti pred nevarnostmi in blaži strese, ki izvirajo iz okolja (Rus; 2001: 7). 
V socialno državo (kot sistemsko integracijo) sodijo dolžnost, pravičnost in varnost, v družbo 
blaginje, ki je skupnost ali socialna integracija, pa solidarnost, sreča in kakovost življenja. Država 
mora le omogočiti pogoje za nastanek družbe blaginje, ne more in ne sme pa je zagotavljati. Poleg 
socialnih programov zagotavljanja zadovoljevanja osnovnih potreb državljanov mora definirati tudi 
socialne pravice. Z definiranjem pravic je administriranje državnih uradnikov ločeno od razsojanja 
o tem, komu pripadajo določene storitve. Če dodeljevanje storitev temelji na diskrecijski presoji 
državnih uradnikov in ne na pravicah državljanov, so slednji enostransko odvisni od njih. S 
konstituiranjem socialnih pravic se formalno razmejita funkcija administriranja in funkcija presoje. 
Presojanje o tem, komu pripadajo določene storitve, je ločeno od administrativne alokacije in 
distribucije, ki ne moreta biti arbitrarni, temveč le pravični (v primeru skladnosti z definiranimi 
pravicami državljanov) ali nepravični, če nista v skladu z definiranimi pravicami državljanov. Z 
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definiranjem socialnih pravic je določena meja med državo in njenimi državljani, hkrati pa je 
državljan zaščiten pred možnim koruptivnim vplivom političnih strank in drugih političnih lobijev, 
saj prejema pomoč po načelih pravičnosti neposredno od države in zaradi tega ne potrebuje 
neformalne strankarske podpore (Rus; 1990: 399-402). Slovenija je socialna država (Ustava RS), 
negativne posledice socialne države so predvsem v neracionalnem gospodarjenju s sredstvi, torej v 
administrativni neučinkovitosti in socialni neuspešnosti socialne države, zato predlagajo rešitve v 
njeni funkcionalizaciji in reorganizaciji. Ekonomisti menijo, da je socialna država poglavitni vzrok 
ekonomske krize, saj zmanjšuje varčevanje, omejuje investiranje, povečuje brezposelnost in 
zmanjšuje motivacijo za delo, sociologi pa ugotavljajo, da socialna država ni odpravila revščine, ni 
pripomogla k večji enakosti državljanov, ni zmanjšala razlik med spoloma, ni uveljavila nobenih 
prioritet v svoji politiki niti ni uresničila ničesar drugega kot le socialno varnost, ki pa v družbi 
blaginje sploh ni več potrebna. Politična in ekonomska nevarnost socialne države tiči v dejstvu, da 
pravice do zadovoljevanja (nujnih) potreb določajo strokovnjaki, ki te potrebe zadovoljujejo, ne pa 
sami uporabniki oziroma širša javnost. Strokovnjaki odločajo o vrsti, kakovosti in obsegu osnovnih 
potreb, zato bodo zelo verjetno opredeljevali nujne potrebe glede na razvoj svoje stroke, trenutno 
razpoložljive kapacitete in šolajoče se kadre. Osnovni problem izključujočega odnosa med 
ekonomsko in socialno politiko ni v tem, da se porabi preveč za socialne programe, temveč v tem, 
da se z davki zbira premalo sredstev, ker je višina davkov že presegla tisto mejo, ki je za 
davkoplačevalce še sprejemljiva (Rus; 1990: 45-53). Osnovna ovira za delovanje socialne države je v 
njeni oblikovanosti na nacionalni ravni, medtem ko so tržni tokovi že dolgo časa vse bolj globalni 
(Habermas v Rus; 1990: 50). Nekateri možni viri krize socialne države so: razraščanje administracije, ki 
odteguje vse večji delež sredstev za birokratski aparat in s tem zmanjšuje sredstva za socialne 
programe, lahko pa s pomočjo stroge profesionalne, uporabnikove in politične kontrole pripomore k 
bolj ekonomični porabi sredstev in k večji kakovosti storitev; prevelika odvisnost posameznih 
(skupin) državljanov od državnih pomoči, ki zmanjšuje njihovo motivacijo in odgovornost za 
samostojno iskanje rešitev, kar se običajno zgodi takrat, ko se izoblikuje koalicija med politično in 
profesionalno elito, ki izvaja socialni program, proti čemer najbolje deluje kontrola uporabnikov 
nad strokovnjaki; večanje vpliva državnih institucij prek socialne države, ki povečuje število 
paradržavnih institucij, centralizacijo javne uprave, zakonsko regulacijo in nemoč državljanov; vse 
manjša pripravljenost državljanov za povečevanje davčnih bremen, ki je posledica velike davčne 
obremenitve in vse manj učinkovite porabe sredstev; upadanje kakovosti storitev zaradi 
nekonkurenčnosti javnih institucij ter hkratna rast stroškov za sorazmerno skromno kakovost 
socialnih storitev, ki je neizogibna posledica državnega monopola (Rus; 1990: 66-70). Možni ukrepi za 
zmanjšanje negativnih vplivov socialne države so privatizacija socialnih dejavnosti (uvajanje 
konkurenčnih odnosov), organiziranje uporabnikov socialnih dejavnosti in ozaveščanje o njihovih 
pravicah (povečanje njihove pogajalske moči) ter planiranje in centralizacija socialnih dejavnosti 
oziroma sredstev zanjo, kar krepi finančno disciplino ter vpliva na racionalizacijo delovanja in na 
zniževanje stroškov (Cawson v Rus; 1990: 386) države oziroma institucij, ki jo predstavljajo.  

3.1.2. Udejanjanje države 
Zdi se, da krizo obvladovanja socialne države povzročajo politiki, ko hočejo v okviru časovno zelo 
omejenega mandata štirih ali petih let s kratkoročnimi ukrepi reševati dolgoročne razvojne 
probleme socialne politike in države (Rus; 1990: 71). Da bi bili politiki izvoljeni, poskušajo pridobiti 
čim več glasov volilcev z različnimi obljubami in novimi javnimi storitvami (Brejc; 2000: 19) v okviru 
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pravnega reda, ki ga sestavljajo ustava, zakoni in drugi pravni predpisi. Pravni red določa vlogo in 
delovanje državne (in javne) uprave ter je obvezen za vse v državi. S pravnim redom je določeno, 
katere naloge v državi in na kakšen način morajo biti uresničevane, da bodo uresničeni cilji države 
in da bo vzpostavljeno normalno delovanje družbe (Marenčič; 2000: 4). Slovenija je demokratična 
republika (Ustava RS). V republiki je poglavar države voljeni predsednik. V demokraciji so varovane 
temeljne človekove pravice in svoboščine, večina prebivalcev lahko sodeluje pri oblikovanju 
organiziranosti države in vpliva na njeno delovanje. Pri tem morajo biti državljani zavarovani pred 
zlorabami državne oblasti. Suverenost namreč pripada ljudem, v njihovem imenu pa jo lahko 
izvršujejo izvoljeni predstavniki in državne institucije, ki morajo biti oblikovane po meri ljudi in v 
skladu z njihovimi željami in potrebami, sprejemati pa bi smele le odločitve, o katerih je doseženo 
splošno družbeno soglasje. Praviloma odločitev, ki bi ustrezale vsem državljanom, ni možno 
sprejeti, ker družbo sestavlja veliko posameznikov z različnimi pričakovanji, željami in interesi. 
Zato je v procesu odločanja o javnih zadevah prevladalo večinsko načelo (Perenič; 1998: 10-21) med 
politiki, volilci, birokrati in različnimi interesnimi skupinami (Bailey v Milčinović; 2000: 41). Vendar 
javna uprava ni nevtralna. Vladna politika namreč zadovoljuje interese političnih strank in drugih 
»distributivnih koalicij« v tolikšni meri, kot je le možno in dopustno. Politične stranke in politiki si 
prizadevajo preživeti do naslednjih volitev in delovati tako, da povečujejo možnosti za svojo 
ponovno izvolitev. Zaradi tega je država vse manj zastopnik javnih interesov (Parker v Rus; 2001: 59). 
Na končno odločitev imajo bistveni vpliv politične stranke in politiki. Le-ti se borijo za oblast, s 
katero lahko uveljavijo svojo voljo proti nasprotni volji. Ta dejavnost se imenuje politika, katere 
temeljne naloge so služiti človeku in človeštvu, povečevati skupno blaginjo ter pravičnost in 
človekove pravice. Izpolnjevati temeljne naloge je hkrati prva izmed dveh zahtev politične etike. 
Druga zahteva je biti hkrati mogoča in čim bolj uspešna. Zaradi slednje zahteve nekateri menijo, da 
morala nima mesta v politiki, drugi pa dokazujejo, da sta zaradi obeh zahtev v politiki potrebna 
znanje in odgovorno odločanje. Načelo odgovornosti mora biti za politika absolutno in 
nedotakljivo, obenem pa bi si politiki spodkopali ugled s priznanjem, da pri političnih odločitvah ne 
upoštevajo morale (Grmič v Rus [ur.]; 1997: 7-11). Vendar sta skladno z makiavelizmom dobrota in 
poštenost za vladarja neučinkoviti. Humanost in človekoljubnost imata v politiki pogubne posledice 
za vladarja. Njegovo hkratno preživetje na moralnem in političnem področju je nemogoče, ker je 
moralni kriterij v politiki podrejen političnim kriterijem (Lukšič v Rus [ur.]; 1997: 199-201). Politiki ne 
težijo k zmanjševanju negotovosti niti ponavadi ne težijo zavestno k njenemu povečevanju. Puščajo 
pa večino problemov nerešenih z zavzemanjem za dvoumne rešitve, kar jim omogoča, da se 
izogibajo odgovornosti (Rus; 2001: 34), ki jo imajo zato, ker imajo moč. Javna uprava ima veliko 
ekonomsko, politično in organizacijsko moč. Najprej je odgovorna sama sebi, formalno pa vladi 
oziroma institucijam oblasti, izvoljenim politikom in preko njih državljanom. Ta odgovornost je 
pogojena s cilji javne uprave. Ti izhajajo zlasti iz ciljev politikov, ki oblikujejo svoje cilje na 
podlagi svojega sistema vrednot in v predvolilnem obdobju obljubljajo volilcem več, kot je kasneje, 
po prevzemu oblasti, možno uresničiti. Uporabniki storitev javne uprave se neposredno odzivajo na 
delo javne uprave, ustanavljajo posebne interesne skupine in skupine pritiska, ki naj vplivajo nanjo. 
Vodilni ljudje v javni upravi niso podrejeni le svojim političnim šefom, ampak za svoje delo 
odgovarjajo tudi državljanom. Javna uprava je kot velika porabnica proračunskih sredstev in zaradi 
svoje pomembne vloge v državi deležna različnih oblik nadzora, ki je lahko notranji ali zunanji. 
Notranji nadzor izvajajo javni uslužbenci in funkcionarji v javni upravi. Tak nadzor je lahko 
učinkovit, če je javna uprava sposobna nadzornikom zagotoviti ustrezno avtoriteto in pogoje za 
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delo. Zunanji nadzor izvaja vlada preko ministrov. Zunanji nadzor nad javno upravo lahko izvajajo 
tudi posebne vladne in nevladne institucije, parlament, sodišča, varuh človekovih pravic in javnost. 
Za učinkovit nadzor je potrebna ustrezna distanca med nadzornikom in nadzirancem ter ustrezna 
delitev vodilnih pozicij v nadzorstvenih institucijah med politično pozicijo in opozicijo. Če ima 
politična stranka na oblasti tudi vodilna mesta v nadzornih institucijah, je verjetnost objektivnega 
nadzora manjša kot v primeru nadzora opozicije (Brejc; 2000: 227-230). Notranji nadzor je pogosto 
neučinkovit, ker nadzorniki ne poznajo področij nadzora dovolj dobro ali pa jih poznajo predobro, 
da bi bili sposobni ali pripravljeni sprožiti sankcije nad njimi (Blondel v Žurga; 2001: 19). Oblast nujno 
potrebuje nadzor, ki bi si ga morala celo želeti, saj jo učinkovit nadzor varuje pred nevarnostmi, ki 
sicer na videz povečujejo njeno moč, v resnici pa jo slej ali prej spodkopljejo. Nadzor oblasti 
predstavljajo ustava in zakoni, delitev na zakonodajno, sodno in izvršno oblast, večstrankarski 
politični sistem in javnosti dostopno politično odločanje ter možnost javne kritike in alternativnih 
gibanj (Grmič v Rus [ur.]; 1997: 10). Državo torej udejanjajo ljudje in javne institucije. Te praviloma 
zadovoljuje predvsem skupne in splošne potrebe, pa tudi poslovne potrebe institucije in zaposlencev 
v njej (Mihelčič; 1993: 8). Zato mora biti za zagotovitev možnosti uveljavljanja javnega interesa 
dejavnost javne institucije pod kontrolo javnosti (Rus v Možina et al.; 1994: 940).  

3.1.3. Razmerja med zasebnim in javnim sektorjem 
V sodobnih družbah je potrebno razlikovati zasebni konkurenčni ali tržni sektor, javni državni 
sektor in korporativni sektor, ki se ne razlikujejo predvsem po tipu lastnine, temveč bolj po 
urejevalnih procesih, ki opredeljujejo razdeljevanje virov. Le v zasebnem sektorju, katerega poraba 
se stalno krči na račun javne porabe, prevladuje tržna alokacija, v korporativnem sektorju je le-ta 
odvisna predvsem od pogajalskih procesov in sklenjenih dogovorov ter pogodb, v javnem sektorju 
pa z dogovorno ali avtoritativno sprejetimi političnimi načeli. Med zadnjima dvema sektorjema se 
pogosto razvije partnerski odnos v obliki kooperacije, ki zmanjšuje tveganje korporacij in povečuje 
njihovo učinkovitost. Zato je pogosto težko razlikovati med javnim in zasebnim sektorjem ter 
njunimi odgovornostmi. To razlikovanje se še otežuje z ustanavljanjem paradržavnih institucij (Rus; 
1990: 375-387). Zavedati se je potrebno, da je javni sektor nastal zaradi neučinkovitosti delovanja in 
nepopolnosti trga. Bistvena razlika med tema dvema modeloma je v tem, da uporabnik tržnih 
poslovnih učinkov plačuje neposredno tržno ceno, stroški javnih storitev pa so razdeljeni med 
davkoplačevalci. Za javne storitve sta značilni nekonkurenčnost potrošnje in nezmožnost 
izključevanja posameznikov pri potrošnji, zato je ekonomska podlaga za obstoj javnega sektorja v 
povečevanju učinkovitosti razdeljevanja virov (Milčinović; 2000: 1-10). Javni sektor je mehanizem 
reševanja skupnih problemov in zagotavlja storitve, ki koristijo vsem ljudem (Žurga; 2001: 9) ali vsaj 
čim večjemu številu ljudi. Vpliv javnega sektorja na gospodarstvo je vsaj dvojen. Po eni strani 
deluje na celotno gospodarstvo z zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo, hkrati pa kupuje izdelke 
in najema storitve. S tem se vzpostavlja med ljudmi iz javne uprave in poslovneži sodelovanje (Ortar 
Kolšek; 2002: 82) oziroma porajajo razlogi za sklepanje partnerskih povezav med njimi. Parlamentarni 
reprezentativni sistemi so utemeljeni predvsem na teritorialnem in razrednem predstavljanju, ne pa 
na zastopanju funkcionalnega interesa posameznih panožnih, poklicnih in drugih skupin, ki 
nastajajo na osnovi delitve dela. Če takšne interesne skupine ne morejo vplivati na javni sektor prek 
parlamentarnih, uporabljajo zunajparlamentarne kanale. Poslovneži lobirajo in izvajajo pogajalski 
pritisk na politične vrhove in posameznike iz javnih institucij za uveljavitev svojih interesov (Offe v 
Rus; 1990: 383). Delitev proračunskih sredstev je odvisna predvsem od glasnosti funkcionarjev in 
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javnih uslužbencev v javnih institucijah in od odmevnosti njihovih zahtev v javnosti (Rus v Možina et 
al.; 1994: 955). Kot kaže, je tudi zaradi vsega tega rast javnih izdatkov, s katerimi se financirajo 
družbene potrebe oziroma zagotavljajo javne storitve, neizbežna. Pri kolektivnem odločanju in 
socialni izbiri je po teoriji posameznikove izbire v ospredju posameznik s svojimi preferencami, 
vendar pa ni znano, kako naj bi se agregirane individualne preference združile v optimalno javno 
odločanje. V skladu s pozitivno teorijo javnih izdatkov poskuša vsaka vlada v demokratični družbi 
podaljšati svoje delovanje, medtem ko poskušajo volivci maksimirati koristi, ki jih ponuja vlada. 
Običajna posledica je porast javnih izdatkov. Različni modeli rasti javnih izdatkov različno 
razlagajo ta pojav. Razvojni model predvideva, da so javni izdatki osnovni pogoj ekonomskega 
razvoja, zato javni sektor na začetku zagotavlja infrastrukturo, nato pa se usmeri na ljudi. V 
organskem modelu raste država kot organizem, ki sprejema odločitve v korist državljanov, katerih 
potrebe po socialnem varstvu, izobraževanju in zdravstvu naraščajo hitreje kot dohodek na osebo. 
Politični model predpostavlja, da politiki raje trošijo več kot manj, vendar so pri tem zadržani, ker 
imajo volivci odločilen vpliv, ki se pojavi zlasti v času volitev. Zato poskušajo politiki najti (čim 
večjo) sprejemljivo davčno stopnjo, na podlagi katere z naraščanjem povprečnega dohodka 
posameznikov naraščajo tudi davčni prihodki, ki jih politiki usmerjajo v javne izdatke. Leviathanov 
model pa predvideva, da javni sektor raste bolj zaradi koristi tistih, ki v njem delajo, kot zaradi 
javnega interesa (Milčinović; 2000: 37-41), ki se ščiti tudi z opustitvijo tradicionalnih birokratskih 
metod in z uvajanjem metod novega javnega menedžmenta ter z razrahljanjem hierarhičnih 
razmerij, z boljšo profesionalno usposobljenostjo javnih uslužbencev in zagotovitvijo večje moči 
strokovnjakov v javnih institucijah (Rus; 2001: 121-123). 

3.1.4. Funkcija javnega sektorja 
Številne funkcije javnega sektorja sem do sedaj že zapisal, bistvena pa je opravljanje storitev za 
državljane, gospodarske subjekte in druge institucije javnega sektorja (Kranjc; 2001: 80). Usmeritev 
poslovanja javnih institucij je izvajanje kakovostnih storitev v skladu z razpoložljivimi sredstvi in 
sprejetim programom dela (Hauc, Kovač, Semolič; 1993: 57). Pri teh dveh navedbah manjka opredelitev, 
da gre za javne storitve. Javne storitve so tiste, ki zagotavljajo javno dobro oziroma jih tržno 
gospodarstvo ne opravlja zadovoljivo. Javne storitve so zlasti zagotavljanje pravnega reda, 
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ohranjanje naravnega bogastva in kulturne 
dediščine, ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj, zagotavljanje pravne, 
ekonomske, ekološke in socialne varnosti, zagotavljanje pravic do zdravstvenega varstva, 
zagotavljanje pravic do vzgoje in izobraževanja, ustvarjanje možnosti pridobitve ustrezne 
izobrazbe, ustvarjanje možnosti za zdravo življenjsko okolje, zagotavljanje svobode in varovanje 
pravic iz znanstvenega, umetniškega, raziskovalnega in izumiteljskega ustvarjanja, zagotavljanje 
svobodne gospodarske pobude, zagotavljanje možnosti za svobodne stanovanjske, družinske in 
zaposlovalne odločitve (Ustava RS). Vse te storitve omogočajo civilni družbi, da si ustvari družbo 
blaginje po svoji izbiri. Vendar je potrebno zagotavljanje teh storitev plačati. Pojavljajo se pogoste 
kritike delovanja javnega sektorja, zahteve po prilagodljivosti in razvidnosti ter povsem upravičene 
zahteve po kakovostnejših, cenejših in dostopnejših storitvah javnega sektorja. Zato je preobrazba 
javnega sektorja nujna. Države članice EU so razvile standarde, ki jih upoštevajo pri izkazovanju 
usposobljenosti javnega sektorja: usmerjenost k uporabniku javnih storitev, učinkovitost, 
strokovnost, politična nevtralnost, zanesljivost in racionalnost. Javni sektor mora izvajati 
kakovostne in učinkovite storitve ob čim manjši porabi sredstev davkoplačevalcev (Miglič; 2002: 9).  
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3.1.5. Kritika javnega sektorja 
Javni sektor je vsepovsod deležen številnih kritik zaradi neučinkovitosti in neracionalnosti. Njegove 
družbene vloge se neprestano povečujejo, kar zahteva večanje potrebnega števila javnih 
uslužbencev in vedno več sredstev za njihovo delovanje. Primerjanje javnega z zasebnim sektorjem 
privede do nekaterih kritičnih ugotovitev. Strokovnjaki v javnem sektorju morajo zaradi izrazito 
hierarhične organiziranosti delovati tako, da bodo ugajali nadrejenim, če želijo napredovati in na ta 
način zadovoljevati svoje interese. Najvišji nadrejeni v javnem sektorju so politiki. Temeljni motiv 
delovanja politikov je njihova ponovna izvolitev. Temu je podrejeno njihovo delovanje in 
posledično delovanje večine javnega sektorja. V drugih dejavnostih javnega sektorja, kjer politiki 
morda nimajo tako izrazite vloge, opredeljujejo cilj in uspešnost strokovnjaki sami. Zato ima 
prednost stroka in ponovno ne potrebe državljanov. Javni sektor deluje v pogojih monopola, ki je 
običajno neugoden za porabnika, ki ne more zadovoljevati svojih potreb pri konkurenci, temveč le 
preko institucij javnega sektorja. Zato se mora podrejati pravilom vedenja, ki jih postavlja javni 
sektor oziroma ljudje v njem. Javnemu uslužbencu ni treba biti prijazen in ustrežljiv, da bi dobil 
plačo, ki mu je zagotovljena iz proračuna ne glede na prijaznost pri delu ali na količino in kakovost 
opravljenega dela. Mnogi izmed njih želijo delati čim manj, le toliko, da zadovoljijo nadrejenega. 
Javni sektor je organiziran v skladu z birokratsko paradigmo organizacije, kot jo je opredelil 
sociolog Weber. Delovati je potrebno po strogih in natančno določenih pravilih, zato je poudarjena 
hierarhična kontrola delovanja javnih uslužbencev. Njihovo temeljno pravilo je ne narediti napake. 
Ena največjih kritik pa je ugotovitev, da proračunsko financiranje spodbuja zapravljanje. Vsaka 
organizacijska enota javne institucije ima vnaprej opredeljeno količino finančnih sredstev za vsako 
aktivnost. Če ga ne porabi v tekočem letu, so ta sredstva zanje izgubljena. Vrhovni menedžer te 
organizacijske enote je kaznovan trikrat: izgubi privarčevana sredstva, naslednje leto dobi manj 
sredstev in še kritiziran je, da je zahteval preveč. Javne institucije so zato spodbujane, da porabijo 
vse, kar jim je na voljo, ne glede na koristnost ali racionalnost, še posebno ob koncu leta. Nadzor 
porabe, ki ga pri nas izvaja računsko sodišče, se namreč na žalost nanaša le na porabo v skladu s 
pravili porabe in ne z vidika racionalnosti porabe in doseženih rezultatov (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et 
al.; 1999: 117-121). Zaradi vsega tega in ker je učinkovit javni sektor temelj gospodarskega razvoja 
(Kričej; 2002: 29), je potrebno povečati učinkovitost in uspešnost javnega sektorja.  

3.2. Povečanje učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja 
Neučinkovitost institucij javnega sektorja ni značilna le za Slovenijo, temveč za vse države (Stanonik 
v Marenčič; 2000: 21). Neučinkovitost javne lastnine je posledica tega, da je veliko teže vzpostaviti 
učinkovit sistem kolektivne odgovornosti kot sistem individualne odgovornosti ali celo avtomatske 
odgovornosti v obliki dobička ali izgube v zasebnem sektorju (Rus; 2001: 59). Značilnosti, ki 
omejujejo uporabo menedžmenta v javnih institucijah so: otežena merljivost storitev, ki jih javne 
institucije izvajajo; praviloma šibak vpliv uporabnikov; vprašljiva privrženost javnih uslužbencev 
javni instituciji; pogosto vmešavanje plačnikov v strokovno ravnanje javnih institucij; omejitve pri 
uporabi nagrad in kazni; odsotnost neposredne verige ukazovanja ali dolžnosti; odsotnost mere 
rezultata uspešnosti, ki bi bila podobna dobičku (Mihelčič; 1993: 47) ali donosnosti kapitala v zasebnih 
institucijah in bi na primer jasno enačila upad kriminala z njo (Bratton v Micklethwait, Wooldridge; 2000: 
313). Po mnenju nekaterih so med javnim in zasebnim sektorjem tako bistveni razločki, da teorija 
menedžmenta, ki služi enemu, nikoli ne bo uporabna tudi za drugega (Mintzberg v Micklethwait, 
Wooldridge; 2000: 330) zaradi različnih razlogov. Državljan ne more odstopiti od družbene pogodbe na 
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isti način kot od komercialne. Javni sektor ne bo šel v stečaj, ker imajo politiki možnost tiskati 
denar ali višati davke. Menedžerji v javnem sektorju niso odgovorni le enemu ukazodajalcu, temveč 
vsem in nikomur (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 330). Kjer pa je odgovornost nedorečena, ni treba 
nikomur polagati računov in posledici sta neučinkovitost in nesposobnost (Kay v Micklethwait, 
Wooldridge; 2000: 330). Vendar so razlike med javnimi in zasebnimi institucijami predvsem zunanje. 
Nanašajo se na bolj institucionalizirano in kompleksno okolje, zaradi česar so bolj izpostavljene 
prisilnim oblikam regulacije, deležne pogostejših vladnih intervencij v obliki modifikacije 
programov, zaradi česar težje uresničujejo dolgoročne projekte, imajo številnejše (in včasih celo 
medsebojno protislovne) cilje, saj socialni in politični cilji pogosto nasprotujejo ekonomskim 
ciljem. Te lastnosti zunanjega okolja javnih institucij vplivajo tudi na njihovo drugačno notranjo 
strukturo in dinamiko. Zaradi javne odgovornosti so javne institucije bolj defenzivne in 
centralizirane ter imajo bolj toge in omejene organizacijske predpise. Zaradi številnih, protislovnih 
in preveč splošnih ciljev je težko vrednotiti uspešnost in učinkovitost javnih institucij, ki težko 
prilagajajo storitve specifičnim potrebam posameznih ciljnih skupin. Naloga menedžmenta v javni 
upravi ni le zaustavitev prehitre rasti stroškov, temveč povečati učinkovitost in uspešnost vseh 
institucij, ki delujejo na področju družbe blaginje in s tem zagotavljajo pri enaki količini sredstev 
nenehno rast kakovosti teh storitev (Rus v Možina et al.; 1994: 940-942). Teh institucij je vedno več in 
vedno večje so. S povečevanjem institucij prihaja do vrste težav, ki so predvsem posledica 
težavnosti usklajevanja. Zato z večanjem institucij ni nujno dosežena njihova večja učinkovitost, 
ker se pojavlja več nereda, korupcije in podobno (Rozman; 2001: 50). Čim večja je institucija in čim 
večja je kompleksnost poslovanja, večja je potreba po uspešnem in učinkovitem menedžmentu 
(Marolt v Florjančič [ur.] et al; 1995: 403). Tudi poslovno uspešnost javnih institucij se izboljšuje z 
ustreznejšo organiziranostjo in informacijsko povezanostjo poslovnih procesov (Krisper, Kovačič, 
Kolšek et al.; 2000: 64). Kljub velikim razlikam v okolju in institucijah javnega in zasebnega sektorja je 
v celoten javni sektor možno vgraditi nekatere elemente sodobne organizacijske paradigme (Brejc; 
2000: 122) oziroma nekatere prvine menedžmenta iz zasebnega sektorja. Učinkovit menedžment v 
javnem sektorju je javna dobrina, katerega temeljna naloga je smotrna poraba javnih sredstev in s 
tem izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja (Žurga; 2001: 23).  
Zdi se, da je eden izmed možnih načinov povečanja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja javnih 
institucij tudi standardizacija in standardiziranje. Slednje pomeni izdelovanje standardov. Smiselno 
je, kadar se uporablja velika količina enakih vložkov in izložkov, veliko zaposlencev opravlja 
veliko ponavljajočih operacij in/ali je potrebno zagotoviti določen standard kakovosti. Uporaba in 
vpeljava obstoječih standardov v prakso pa je standardizacija, ki je temeljno organizacijsko načelo, 
brez katerega si ni možno predstavljati učinkovite človekove dejavnosti. Z uporabo obeh je možno 
povečati učinkovitost in/ali produktivnost, zmanjšati stroške, skrajšati čas obdelave posameznih 
primerov, izboljšati kakovost, lažje usposabljati zaposlence in podobno. Ker je v upravnih 
dejavnostih možno standardizirati številne pojme, delovne postopke, delovna sredstva, predmete 
dela in delovne pogoje (Brejc; 2000: 113-115), bi upoštevanje zahtev standardov pomagalo vzpostaviti 
pregleden in učinkovit sistem (Duhovnik, Tavčar; 2000: 1.16), ki bi zagotavljal zmanjšanje sortimenta 
nabavljenih vložkov in s tem omogočal bolj ekonomično nabavo nujna predvsem tistih vložkov, ki 
jih javne institucije uporabljajo v velikih količinah (Potočnik; 1996: 33).  
Za izboljšanje delovanja javne uprave je potrebna razumna uporaba različnih vplivnih dejavnikov, 
kot so na primer zgledovanje po zasebnem sektorju, informatizacija javne uprave in ustrezno 
ravnanje z zaposlenci v njej. Poleg tega bo potrebno zmanjšati količino pravnega urejanja delovanja 
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institucij javnega sektorja in zmanjševanje števila zakonov ter podzakonskih aktov ob hkratnem 
povečevanju vloge etičnega ravnanja javnih uslužbencev in funkcionarjev. Nadaljevati bo potrebno 
z decentralizacijo in zmanjševanjem števila in velikosti vladnih institucij in institucij javne uprave. 
Z mednarodnim povezovanjem se bodo krepile mednarodne institucije, na drugi strani pa tudi vloga 
lokalnih pokrajin. Povečala se bo možnost razvoja civilne družbe, povečevale se bodo človekove 
pravice in svoboščine, pomen socialnih vprašanj in uporaba informacijske tehnologije (Brejc; 2000: 
244). O potrebi po razumni uporabi dognanj iz zasebnega sektorja priča tudi podatek, da je javni 
sektor po letu 1990 postal v svetu tako dobičkonosen, da so vse velike svetovalne institucije 
ustanovile organizacijske enote, ki ponujajo svetovalne storitve, prilagojene temu povpraševanju. 
Javni sektor se v razvitem svetu navdušuje nad teorijo menedžmenta zaradi splošne želje narediti 
več z manj: še naprej zagotavljati razmeroma kakovostne javne storitve ob enakih finančnih 
sredstvih. S tem se politikom ne bi bilo potrebno odločiti za nepriljubljen dvig davčnih stopenj ali 
za zmanjševanje pravic, obenem pa bi upravičili obstoj javnih institucij, ki so omogočile 
svetovalnim institucijam prekrasno priložnost ponovno drago prodati storitve in teorije, s katerimi 
so že postregli zasebnemu sektorju (Micklethwait, Woolridge; 1996: 317-319). To potrjuje tudi raziskava o 
svetovanju menedžmentu v Sloveniji. Svetovalne institucije, ki so ustvarjale največ prihodkov v 
slovenski javni upravi, so namreč ustvarjale tudi največje dobičke (Ortar Kolšek; 2002: 51). Sodelovanje 
med javnim in zasebnim sektorjem je dvosmeren proces, ki poteka z izločanjem nekaterih 
dejavnosti iz javnega v zasebni sektor ter z uvajanjem menedžerskih metod v javni sektor. Njuno 
medsebojno obojestransko korigiranje pospešuje zbliževanje teh dveh sektorjev, olajšuje njuno 
sodelovanje in s tem omogoča sinergijske učinke (Rus; 2001: 105).  

3.2.1. Sodelovanje zasebnega in javnega sektorja 
Konfliktov med javnim in zasebnim sektorjem ni možno zgladiti z odpravo enega ali drugega, 
temveč le z izboljšanjem koordinacije med njima (Rus; 1990: 55). Ker javni sektor ni učinkovit pri 
spodbujanju lastninskih upravičenj, je pa učinkovit pri omejevanju lastninskih upravičenj in pri 
nadzoru nad zasebnim sektorjem, s prenašanjem menedžerskih metod in tehnik iz zasebnega 
sektorja pa postaja še učinkovitejši regulator, vloga menedžerjev v institucijah javne uprave ni več 
administriranje, ampak pogodbeno povezovanje institucij v omrežja povezanih avtonomnih javnih 
institucij in avtonomne civilne družbe v partnerskem razmerju. Partnersko sodelovanje med javnim 
in zasebnim sektorjem odpira mnogo vprašanj, na katere še ni možno odgovoriti: Ali gre za 
podjetizacijo javne uprave ali za izboljšanje kakovosti storitev s profesionalizacijo? Ali gre za pridobivanje 
manjkajočih sredstev oziroma znanja zasebnega sektorja ali za vzpostavitev konkurence in učinkovitega 
nadzora delovanja obeh? Katere so najbolj primerne oblike partnerstva med zasebnim in javnim sektorjem: 
koncesijske pogodbe, strateška zavezništva ali skupna vlaganja? Kako zagotoviti učinkovito sodelovanje med 
njima in hkrati preprečiti, da bi bila prevelika prožnost dogovorov med njima vir korupcije (Rus; 2001: 22-59)? 
Na hierarhiji in pravilih obstoječ sistem delovanja javnega sektorja naj bi se nadomestil s sistemom, 
ki temelji na pogodbenih razmerjih in tekmovalnosti, z doseganjem naslednjih usmeritev: večja 
produktivnost javnega sektorja, uvajanje tržne regulacije v javni sektor, storitvena osredotočenost, 
decentralizacija odločanja, ločevanje politike od izvajanja javnih storitev, odgovornost za rezultate 
(Kettl v Rus; 2001: 82-83). Zahteve reforme javnega sektorja so: približati javni sektor uporabnikom, 
zahtevati doseganje ciljev in standardov in ne zgolj izpolnjevanje meril, gojiti zavezanost k 
nenehnemu izboljševanju kakovosti storitev, oblikovati vitko in plosko strukturo javnega sektorja, 
uveljaviti decentralizirano odločanje in podeliti več moči strokovnjakom, uveljaviti intenziven 
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nadzor nad stroški z uvedbo sodobnega komercialnega računovodstva, povezati zaposlovanje, 
nagrajevanje in napredovanje z dosežki javnih uslužbencev (Politt v Rus; 2001: 83). Kadar sta 
financiranje dejavnosti in ustanoviteljstvo v javni instituciji ločena, bi si morala financer in 
ustanovitelj deliti odgovornost za prevzete obveznosti, kar pa v Sloveniji praviloma ni upoštevano 
(Kamnar; 1999: 111-112). Eden izmed ključnih razlogov za privatizacijo javnega sektorja, ki se že nekaj 
časa izvaja tudi v razvitih evropskih državah z močnim javim sektorjem (Hrastelj; 1995: 31), je ravno v 
ločevanju plačnikov in uporabnikov. Če uporabnik ni tudi plačnik, je težko ali celo nemogoče 
preprečiti preveliko povpraševanje uporabnikov po javnih storitvah niti ni možno doseči potrebnega 
zanimanja izvajalca javne storitve za dejanske potrebe uporabnika ali za to, da bi zvedel, koliko je 
zadovoljil potrebe uporabnika s svojo storitvijo (Jackson, Price v Rus; 2001: 59). Razdržavljanje države je 
večnivojski in dolgotrajen proces, katerega temeljni cilj je zagotovitev ustreznejših storitev 
državljanom in s tem višje kakovosti njihovih življenj. Ta cilj naj bi se dosegel z obsežnim 
svežnjem sprememb: korporativizacija državne lastnine v javnih institucijah, ki zajema prenos 
lastninskih upravičenj z države na javne institucije (ne na zaposlence v njih); debirokratizacija 
javnih institucij; uveljavljanje neodvisnega statusa javnih institucij na poslovnih in strokovnih 
področjih, medtem ko ustanovitelji ohranijo le nadzorne funkcije; soupravljanje predstavnikov 
civilne družbe v vseh centrih odločanja z večinskim številom glasov pri vseh programskih zadevah; 
podjetizacija vlade in ministrstev, ki naj bi se ukvarjala predvsem s poslovnimi vprašanji uspešnega 
uresničevanja nacionalnih programov in državnih politik ter z nadzorom učinkovite porabe 
proračunskih sredstev; depolitizacija državnih institucij, ki naj bi omejevala politične stranke na 
oblikovanje državnih politik in nacionalnih programov ter na delitev proračunskih sredstev v 
parlamentu. Značilnosti westminstrskega modela reform javnega sektorja anglosaksonskih držav so: 
večja odzivnost javnih služb na potrebe državljanov (customer service), opravljanje vladnih funkcij 
s strani kvaziavtonomnih agencij na podlagi operativne samostojnosti menedžerjev na finančnem in 
kadrovskem področju (operating autonomy), evalvacija rezultatov dela agencij in menedžerjev z 
vidika pogodbenih določil (output measurement), selektivnejše zaposlovanje in bolj pospešeno 
izobraževanje namesto odpuščanja zaposlencev in zamrzovanja njihovih plač (human resources), 
informatizacija javne uprave z namenom izboljšanja storitev (information technology) in 
privatizacija v obliki pogodbenega prenosa javnih služb na zasebne subjekte, kjer je to mogoče (Rus; 
2001: 77-85). Privatizacija opravljanja javnih storitev (pogodbene prodaje, koncesije, lizing, kuponi 
ali vaučerji, dotacije ali subvencije, upravne spodbude, participacija oziroma takse na storitev, 
pomoč zasebnih institucij) vodi k vsaj enemu izmed naslednjih pozitivnih učinkov: znižanje 
proračunskih izdatkov, znižanje cene za porabnike in posledično za državljane, večja izbira javnih 
storitev, boljša kakovost javnih storitev, boljša distribucija javnih storitev in/ali prenehanje potrebe 
po izkoriščanju javnih storitev pri posameznih uporabnikih (Marenčič; 2000: 39-40). Tržno konkurenco 
se sme v javni sektor uvajati vse dotlej, dokler se znižuje stroške in povečuje kakovost storitev, 
povečuje preglednost nad dejavnostjo izvajalcev, ohranja enak dostop uporabnikov do storitev, se 
ne zmanjšuje stopnje zaupanja med izvajalci in uporabniki ter se ne zmanjšuje odgovornosti 
izvajalcev do naročnikov storitev (Rober v Rus; 2001: 90).  

3.2.2. Novi javni menedžment 
Guru menedžmenta trdi, da je teorija menedžmenta najbolj potrebna v javnem sektorju (Drucker v 
Micklethwait, Wooldridge; 2000: 316) in menedžment v njem resnično postaja vse bolj univerzalna 
profesionalna aktivnost (Brekić v Florjančič [ur.] et al; 1995: 4). V zadnjih letih je prevladalo spoznanje, da 
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tudi javni sektor potrebuje menedžerske metode zaradi velikih in omejenih finančnih, kadrovskih in 
drugih potrebnih virov, pomembnosti njegovega vpliva na družbeni in gospodarski razvoj države, 
naraščanja potreb prebivalstva po njegovih novih in kakovostnejših storitvah, razvijajoče se pravne 
ureditve, civilne družbe, boljše informiranosti in izobraženosti prebivalstva, naraščajoče 
osveščenosti, zahtevnosti in interesov posameznikov, gibanj in institucij za uveljavljanje boljše 
kakovosti življenja in podobno. Razvite modele menedžmenta je potrebno pri njihovi uporabi v 
javnem sektorju uporabiti preudarno in jih prilagoditi dejanskim razmeram in potrebam, čeprav 
velikih razlik dejansko ni. Poslanstvo javnih institucij izhaja iz javnih pooblastil in pristojnosti ter 
odgovornosti, zaradi katerih so bile ustanovljene. Njihov osnovni cilj ni finančna uspešnost, temveč 
zadovoljevanje potreb prebivalcev. Razlike v merjenju uspešnosti med zasebnimi in javnimi 
institucijami izhajajo iz različnih osnovnih ciljev. V slednjih so cilji pogosto kompleksni in manj 
natančni. Merjenje doseganja zadovoljitve določenih družbenih potreb je metodološko 
pomanjkljivo opredeljeno. Pri njih prevladuje proračunska logika; odhodki se morajo globalno in 
načeloma (vsaj) pokriti s prihodki. V javnih institucijah je potreba po natančnem načrtovanju večja, 
njihovo poslovanje pa manj avtonomno in bolj vpeto v družbeni sistem države. Vloga plačnika v 
javnem sektorju običajno ni neposredno povezana z vlogo uporabnika storitve, zato je potrebna 
izrazita usmerjenost k uporabnikom. V njih obstaja problem v omejenih možnostih povezave 
merjenja poslovne uspešnosti s sistemom nagrajevanja uspešnosti javnih uslužbencev in zakonsko 
omejenem nagrajevanju. Zato je težko pridobiti in obdržati vrhunske menedžerje in strokovnjake, ki 
jim varnost zaposlitve, ki je v javnih institucijah večja, pomeni manj kot manj uspešnim 
zaposlencem (Pustatičnik; 2002: 109-112). Čim bolj jasno je potrebno opredeliti poslanstvo javnih 
institucij ter pristojnosti in odgovornosti javnih uslužbencev, med njih vpeljati konkurenčnost in 
stremljenje k odličnosti, učinkovito uporabiti že obstoječe znanje javnih uslužbencev in zagotoviti 
njihovo politično nevtralnost, nenehno kakovostno vrednotiti opravljeno delo, birokratske javne 
uslužbence preobraziti v inovativne, odzivne, dosledne, zaupanja vredne, humane, komunikativne, 
kooperativne, etične in profesionalne menedžerje (Čurin Radovič; 1998: 1-19). Novi javni menedžment 
vpeljuje v javni sektor pozitivne prvine delovanja zasebnega sektorja in je tesno povezan s 
konceptom poslovne odličnosti. Poudarja zlasti usmerjenost k rezultatom in ljudem, opredelitev 
izložka kot rezultata določenega procesa, prenovo poslovnih procesov, prožno in sploščeno 
organizacijsko strukturo, novo organiziranost in nove načine usmerjanja, uvajanje novih delovnih 
metod, sproščanje podjetniškega razmišljanja in delovanja zaposlencev, povečanje učinkovitosti in 
uspešnosti, delegiranje in povečevanje avtonomije, prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim 
izvajalcem, opredelitev in razmejitev odgovornosti, vzpostavitev tekmovalnosti. Obstajajo različni 
modeli novega javnega menedžmenta: zagotavljanje učinkovitosti, ploščenje in decentralizacija, 
vzpostavljanje poslovne odličnosti in usmerjenost v zagotavljanje kakovostnih javnih storitev 
(Žurga; 2001: 36-57). Novosti iz zasebnega sektorja, ki naj bi jih v javni sektor uvedel menedžment, so 
zlasti večji poudarek na kontroli rezultatov, večja disciplina in varčnost pri uporabi javnih sredstev, 
postavljanje natančno definiranih in merljivih ciljev kot pokazateljev uspešnosti (Marenčič; 2000: 47). 
Po zaslugi teorije menedžmenta so institucije v javnem sektorju vitkejše, struktura oblasti je 
preglednejša, smotri so jasneje opredeljeni, v prihodnosti pa bo potrebno bolj dosledno izločanje 
nepotrebnih vmesnih ravni menedžmenta in iskanje zunanjih izvajalcev (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 
340-341). Vendar ideologija novega javnega menedžmenta ni okrepila moči uporabnikov storitev 
javnih institucij oziroma državljanov, da sprožajo spremembe, ki naj bi ustrezneje zadovoljevale 
njihove potrebe, je pa povečala možnost izražanja njihovega nezadovoljstva (Rus; 2001: 46).  
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Izpopolnjeni model menedžmenta v javni instituciji obsega funkcije: planiranje, ki okvirno določa 
prioriteto uresničitve programov in opredeljuje metode njihovega uresničevanja; organiziranje kot 
oblikovanje organizacijske strukture institucije z vsemi organizacijskimi enotami, njihovimi 
pristojnostmi in njim ustrezno distribucijo moči in odgovornosti; kadrovanje v obliki zaposlovanja 
ustreznih ljudi, njihovo razporejanje, usposabljanje, napredovanje in nagrajevanje; vodenje, ki 
pomeni usklajevanje dejavnosti med posameznimi organizacijskimi enotami in integriranje 
zaposlencev v instituciji; poročanje nadrejenim o opravljenem delu; financiranje, ki vsebuje 
oblikovanje finančnih planov, tekočo računovodsko aktivnost in finančni nadzor; evalvacija 
uspešnosti delovanja, ki predstavlja nekakšen nadomestek bilančnemu obračunu menedžerja v 
zasebnem sektorju (Graham, Hays v Kamnar; 1999: 42). Menim, da so v primerjavi s funkcijami 
(splošnega) menedžmenta to identične funkcije. Le funkcija usmerjanja je drugače strukturirana 
(bolj členjena), poudarjeno je poročanje in posebej izpostavljeno (resnično specifično) financiranje.  

3.3. Organiziranost javnih institucij in javnega sektorja 
V teoriji organizacije ustreza stabilnemu okolju birokratski model organiziranosti, ki je usmerjen v 
učinkovitost, temelji na nezaupanju v zaposlence, na predpisovanje vsega in vsem, na poslušnosti in 
poklicni rutini. Je introvertiran, deluje kot zaprt sistem, v katerem zaposlencem ni potrebno vedeti, 
kaj počno drugi. Takšno organiziranje je bistveno enostavnejše in manj zahtevno kot v fleksibilnem 
modelu organiziranja, ob običajnih mehanističnih predpostavkah celo rutinsko opravilo, ki temelji 
na preizkušenih receptih (Treven; 1998: 128-130). Prednosti birokracije so v učinkovitosti, stabilnosti, 
racionalnosti, redu in disciplini. Njene slabosti pa so manjša možnost spreminjanja, naveličanost in 
manjše zadovoljstvo sposobnih zaposlencev, ohranjanje moči položaja (avtoritete) ter birokratizem, 
to je opravljanje dela zaradi predpisov in ne zaradi porabnikov storitev (Rozman; 2001: 51). Ena izmed 
lastnosti birokratske organiziranosti javnih institucij je tudi praviloma doživljenjska zaposlitev, če 
javni uslužbenec ne prekrši pravil institucije (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 123). Birokratski 
hierarhični sistemi so učinkoviti le tedaj, ko je družba stabilna, predvidljiva, nekompleksna (Rus; 
2001: 22) in zahteva rutinsko delo ob sorazmerno nizki usposobljenosti zaposlencev (Kavčič v Kavčič, 
Kovač [ur.] et al.; 1999: 124). Pri tem birokratizacija v instituciji ni toliko povezana z velikostjo kot s 
številom ravni znotraj institucije (Ivanko; 1999: 29), ki jih je v javnih institucijah precej, ker so delovni 
postopki v njih opredeljeni z zakoni ali drugimi predpisi. Sodobna načela delovanja javnih institucij 
so: zamenljivost zaposlencev, preprostost postopkov, sprotno in pravočasno opravljeno delo, 
ekonomičnost in mnoga načela o dokumentarnem gradivu, ki imajo zakonsko podlago v Uredbi o 
pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva. Prevladujoč 
kriterij pri oblikovanju dela niso potrebe in sposobnosti zaposlenca, temveč stroški dela. Javne 
institucije so organizirane tako, da bi za opravljanje svojih funkcij porabile čim manj sredstev, zato 
so toge, centralizirane, formalne, hierarhične, neinventivne in organizacijsko nestabilne (Brejc; 2000: 
116-205). Organiziranost institucij javnega sektorja in njegovo okolje sta vse bolj kompleksna in 
podvržena vse večjim spremembam, zato se toge tradicionalne birokratske strukture ne morejo več 
zadovoljivo odzivati na socialno dogajanje, kar se kaže v neučinkovitem nadzoru politične prakse in 
v neučinkovitem uresničevanju dogovorjenega (Koomain, Merlin v Rus; 2001: 32).  
Strukturo organizacije institucije se prikazuje z organizacijsko shemo, vendar funkcioniranje ter 
uspešnost in učinkovitost poslovanja zagotavljajo procesi in ne anatomija. Zato je potrebno procese 
razumeti in jih obvladovati kot celoto (Vila v Kovač [ur.] et al.; 1999: 19-21). Oblikovanost organizacijske 
strukture institucije je odvisna od rezultatov, ki jih mora institucija doseči (Jamšek v Možina [ur.] et al.; 
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1998: 221). Tradicionalne organizacijske strukture v turbolentnem in kompleksnem okolju postajajo 
zavora delovanja institucij, ker so hierarhične, preveč formalizirane in razvlečene ter s prevelikim 
številom srednjih in operativnih menedžerjev (Vila v Kovač [ur.] et al.; 1999: 36), ki jih je v velikih 
institucijah še nadproporcionalno več, saj naraščanje birokracije rojeva avtonomne težnje k 
nadaljnjemu nepotrebnemu širjenju birokracije (Petrin et al.; 1994: 84). Zato se uveljavlja procesni vidik 
delovanja javnih institucij. Vedno bolj omejeni finančni viri narekujejo, da se poleg vhoda (količina 
proračunskih sredstev) in izhoda (rezultat institucij) obravnava tudi proces kot kategorijo, ki jo je 
možno organizirati tako, da bo razmerje med izhodom in vhodom kar najugodnejše (učinkovitost) 
ali z vidika uspešnosti, kjer izhod pomeni doseganje postavljenih ciljev v čim večji možni meri 
(Žurga; 2001: 28). V nestabilnem okolju so se pokazale disfunkcionalnosti funkcijske strukture 
organiziranosti, ki ni prilagodljiva, komuniciranje v njej je počasno, odločitve se počasi sprejemajo 
in uresničujejo. Slabosti te strukture organiziranosti se običajno odpravljajo z organiziranjem 
štabnih organizacijskih enot. Le-te pripravljajo odločitve, vendar pa nimajo pravice odločanja 
(Ivanko; 1999: 24), zaradi česar v javnih institucijah verjetno ne bi bile preveč primerne.  
Funkcijsko delitev skrbno hierarhično strukturiranih institucij s številnimi organizacijskimi 
enotami, v katerih je poslovanje razdeljeno v vrsto deloma avtonomnih organizacijskih enot, ki so 
odgovorne za svoj del poslovanja, vsi vrhovni menedžerji teh organizacijskih enot pa so odgovorni 
skupnemu vrhovnemu menedžerju institucije, ki določa strategijo in razporeja sredstva, so zaradi 
naraščajoče negotovosti in znanja ter neupoštevanja odjemalcev kot gonilne sile sodobnih institucij 
spodkopali novi poslovni modeli (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 126-127). Odločitev za oblikovanje 
produktne ali panožne ali divizijske ali (Lipičnik, Mežnar; 1998: 54) decentralizirane ali poslovno-enotne 
ali divizionske ali korporacijske organizacijske strukture je pogosto posledica rasti institucije, njene 
notranje diverzifikacije in naraščanja kompleksnosti okolja. Njena značilnost je decentralizacija 
odločanja, saj so organizacijske enote razmeroma samostojne. Njene pomanjkljivosti so predvsem v 
potrebi po ponovni integraciji in koordinaciji posameznih avtonomnih organizacijskih enot pri 
prizadevanju za doseganje skupnih ciljev. Pod pritiskom odgovornosti za doseganje planiranih 
poslovnih rezultatov postavljajo menedžerji teh organizacijskih enot v ospredje kratkoročne interese 
lastnih enot in zanemarjajo dolgoročno razvojno vizijo celotne institucije. Druga velika 
pomanjkljivost te organizacijske strukture je notranja nepovezanost med organizacijskimi enotami, 
ki zmanjša možnost koncentracije in oblikovanja ustrezne kritične mase na poslovno-funkcijskih 
področjih (Rozman; 2001: 92-93). Takšna organizacijska struktura temelji na načelu avtonomne 
decentralizacije ob neprisilni integraciji skupnih funkcij. Na skupni ravni se z namenom odstranitve 
podvajanj organizirajo vse tiste funkcije, ki so skupne vsem izložkom, kamor pogosto sodijo nabava 
(predvsem skupnih vložkov), skupni razvoj ter zbiranje podatkov. Z uporabo te organizacijske 
strukture nastane velika prilagodljiva institucija, ki je razdeljena na manjše institucije (Ivanko v 
Možina et al.; 1994: 384). Takšna organizacijska struktura je tipična za slovensko državno upravo, v 
kateri na prvi ravni vlada usklajuje (po mnenju mnogih ne preveč uspešno) ministrstva in vladne 
službe, na drugi ravni pa posamezna ministrstva usklajujejo svoje poslovne funkcije in upravne 
enote. Pri tem pogrešam zlasti procesni vidik delovanja, smotrno združevanje skupnih funkcij, jasno 
razmejeno odgovornost, učinkovito komuniciranje in hitrejše sprejemanje odločitev, sodelovanje (in 
celo pripravljenost do sodelovanja) med institucijami in organizacijskimi enotami in podobno.  
S centralizacijo se krepi dejanska moč centralnih državnih institucij. Zaradi prizadevanja po 
racionalnosti in ekonomičnosti je težnja k poenotenju njihovega delovanja smotrna, logična 
posledica pa je vse večje število uredb in pravil, ki (postopkovno) urejajo delovanje javnih institucij 
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in posameznikov v njej. Ti postopki krepijo moč teh centraliziranih institucij, ki pridobivajo večjo 
količino finančnih sredstev za izvajanje svojih pristojnosti. Povečevanje proračuna in pristojnosti 
omogoča oblastnikom utrditev svojega položaja na oblasti in povečevanje možnosti za zmago na 
naslednjih volitvah. Vendar centralizacija (ali še bolje koncentracija) v javnih institucijah ni nujno 
slaba rešitev. Koncentracija, katere prednosti so podobne prednostim centralizacije, pomeni 
vodoravno združevanje istovrstnih upravnih del in nalog na isti hierarhični ravni. Pri koncentraciji 
se prenašajo določena opravila iz več organizacijskih enot na eno samo na isti hierarhični ravni, pri 
čemer se pristojnost za odločanje o uporabi in razvoju tega opravila ne izgublja (Brejc; 2000: 106-111). 
K centralizaciji se zaradi boljšega kontroliranja stroškov zateče mnogo institucij (Graham, Englund; 
1997: 118), poleg tega pa sodobna informacijska tehnologija omogoča, da se hkrati z decentralizacijo 
odločanja v zvezi s procesi centralizira (koncentrira) preglednost nad njimi. Odločanje se prenese na 
mesto izvajanja procesov, nadzor pa je možno vgraditi neposredno v sestavine procesa in ne le na 
konec (Gričar v Florjančič [ur.] et al; 1995: 33). Informacijska tehnologija torej krepi centralizacijo, a hkrati 
deluje v prid decentralizaciji. S skladiščenjem podatkov na enem mestu se poveča centraliziran 
nadzor, s povečano samostojnostjo opravljanja dela pa se lahko povečajo pristojnosti posameznika 
in mu dajejo večje možnosti za vplivanje na odločitev (Brejc; 2000: 206). Tudi model javne 
odgovornosti, ki med drugim opušča centralizirane oblike nadzora, za zdaj ni dovolj učinkovit, zato 
se ponovno vrača tradicionalni hierarhični model nadzora. V javnem sektorju bi nasploh bilo 
potrebno vzpostaviti ravnotežje med močjo in znanjem ter uveljaviti načelo, da se večino 
strokovnih služb (urade in organe v sestavi) izloči iz sestave vladnih institucij. S tem bi se moč 
legitimirala s profesionalizacijo političnega odločanja oziroma s strokovnostjo in ne na 
reprezentativni podlagi glasov volilcev (Rus; 2001: 112-127).  

3.4. Korupcija 
Korupcija ni omejena le na javni sektor, je pa tu deležna največ pozornosti in javne obravnave 
zaradi neutemeljenega pridobivanja materialnih koristi na račun javnih sredstev davkoplačevalcev. 
Pojem korupcije se po svetu različno razlaga. Vedno je povezana z nepravilnim vedenjem, ki ni le 
neprimerno ali neetično, temveč običajno protizakonito. Korupcija temelji na recipročnosti najmanj 
dveh ljudi. Odnos daj – dam nekateri štejejo za naravno potrebo človeka, zato korupcija deluje po 
povsem normalnih mehanizmih. Ni omejena le na posameznike s slabimi plačami. Kaznovanje 
korupcije je odvisno od načel, ki so se izoblikovala v družbi. Zato je zelo pomembno poenotiti 
razumevanje dovoljenih dejanj javnih uslužbencev in funkcionarjev. V javnem sektorju korupcija 
običajno pomeni nedovoljeno povračilo za zakonito storitev ali za kršenje uradnih dolžnosti. 
Pritegnitev javnosti oziroma javni nadzor je pomemben element boja proti korupciji v javnem 
sektorju, pomembno področje menedžmenta (tudi) v javnem sektorju pa je skrb za etičnost ravnanja 
zaposlencev, za dejansko in dosledno spoštovanje etičnih načel v družbi, še posebej zakonodaje in 
etičnih kodeksov vedenja (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 125-136), ki so znani že vsaj od leta 
1896 (Hrastelj; 1995: 471). Učinkovit preventivni protikorupcijski sistem povezuje profesionalne etične 
kodekse znotraj institucij s standardi zbornic, sindikatov in drugih stanovskih organizacij ter z 
ustrezno zakonodajo na državni ravni. Za to je potrebno kooperativno omrežje med državo in 
civilno družbo (Rus; 2001: 130-131). Vendar kritiki etičnega kodeksa v javnem sektorju menijo, da je 
neučinkovit proti korupciji in drugim deviantnim pojavom. Javna objava etičnega kodeksa še ne 
zadostuje, da bi se javni uslužbenci in funkcionarji po njem ravnali. Potrebni so še drugi sistemski 
pogoji, zlasti upravno pravo (učinkovit nadzor nad odločitvami in delom javne uprave in ostalih 
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javnih institucij, svoboda obveščanja), pravna zaščita razkrivalcev nezakonitega in neetičnega 
ravnanja, učinkovita uporaba kazenskega prava, sistematično usposabljanje na področju etičnih 
norm ter načrtna stalna podpora uveljavljanju etičnega kodeksa. V javnem sektorju, ki je pomemben 
del družbe, ne morejo veljati posebna etična načela. Zato sistem vrednost, ki prevladuje v družbi, 
prevladuje tudi v javnem sektorju. Slednji je le odsev moralnega stanja družbe. Glavne etične 
vrednote v javnih sektorjih razvitih demokratičnih držav so poštenost, nepristranost, zakonitost, 
spoštovanje državljanov, delavnost in prizadevnost, ekonomičnost in učinkovitost, dostopnost, 
odgovornost, integriteta in pravičnost. V tranzicijskih državah se mešajo stare komunistične 
vrednote in vrednote modernih demokratičnih držav. Pri tem procesu upada pomen občečloveških 
vrednot, ki so podlaga vsake družbe in države (Brejc; 2000: 65-70). Neformalno izvenpogodbeno 
izpeljana privatizacija družbenih dejavnosti povečuje možnost korupcije (Rus; 2001: 59), ki je (kot 
nezakonito dejanje z namenom neupravičene pridobitve določenih privilegijev) kompleksen in 
nevaren politični, upravni in družbeni pojav. Pomeni zlorabo pravnega reda, ruši temeljna načela 
demokratične ureditve (enakost pred zakonom in zakonitost) ter ogroža tržno gospodarstvo. Njeni 
vzroki so številni in kompleksni. Lahko je posledica zgodovinskih okoliščin, tradicije socialno 
kulturnega okolja, neustreznih organizacijskih rešitev in podobno. Pogosto se pojavlja v obdobju 
hitrih gospodarskih in družbenih sprememb, zaradi močnih sorodstvenih ali drugih vezi, monopola 
javnih institucij na določenih gospodarskih področjih, neustreznega sistema plač ali nizkih plač v 
javnih institucijah, slabe discipline, strpnosti družbe do nje, pomanjkanja politične volje za boj proti 
njej. Verjetnost korupcije se poveča, kadar se lahko javni uslužbenci in funkcionarji odločajo po 
prostem preudarku. Pomembna oblika boja proti korupciji je zato ustrezno ravnanje z javnimi 
uslužbenci, ki v povezavi z uveljavljanjem etičnih načel vključuje primerne stile menedžerskega 
vodenja, urejen pravni status javnih uslužbencev, ustrezne delovne razmere, jasen sistem plač, čvrst 
nadzor in podobno (Brejc; 2000: 65-73). Vse, tudi vrednote, je možno komercializirati. Vprašanje za 
psihologe, filozofe in sociologe je le, v kolikšni meri. Vsekakor je podkupovanje javnosti skrito 
nemoralno in nedovoljeno ekonomsko obnašanje (Damjan, Možina; 1995: 15), ki je staro toliko kot 
organizirane človeške družbe in je prisotno po vseh državah na svetu. Strokovnjaki za boj proti njej 
priporočajo redno menjavanje ljudi v javnih službah, omogočanje pridobitve in pravice do razkritja 
uradnih podatkov o vseh javnih poslih in o njihovih nosilcih (na Švedskem je to možno že od leta 
1772), onemogočanje opravljanja nadaljnjih dobičkonosnih poslov z javnimi institucijami ter strogo 
kaznovanje nepoštenih poslovnežev, ki zlorabljajo javne razpise (Kramžar; 23.03.2002: 16). Mnogi 
ponudniki so prisiljeni sprejeti kakršnekoli pogoje, da lahko sodelujejo pri javnih naročilih (Rajter; 
januar 2002: 26). Pri pospeševanju prodaje zelo dragih izložkov se uporablja podkupovanje premierov 
in ljudi, ki na državni ravni odločajo o pomembnih nabavah (Ilić; 08.04.2002: 21), pa tudi posamezni 
funkcionarji ne le sprejemajo, marveč celo brez sramu zahtevajo protiusluge ob nakupih (Hrastelj; 
1995: 474). V razvitih državah se zavedajo moči in možnosti ekscesnega ravnanja javne uprave. Zato 
poskušajo s poudarjanjem pomena profesionalizma vplivati na njeno delovanje v želenih okvirih. 
Profesionalizem ne pomeni zgolj strokovnost in ekspertno znanje, temveč vključuje tudi poklicno 
etiko. S tem je profesionalna kontrola javne uprave samokontrola s spodbujanjem visoke kakovosti 
dela (Brejc; 2000: 237). Raziskave kažejo, da so prevare pogostejše v velikih institucijah, običajno jih 
zagrešijo zaposlenci in med dejavnostmi v institucijah je najbolj izpostavljena nabava s korupcijo, 
namišljenimi dobavami, ponarejenimi računi in napihnjenimi cenami (Horvat; 06.11.2001). Ljudje, ki 
dolgo delajo skupaj, se tega navadijo, med njimi se spletejo številne vezi, razumevanje in 
solidarnost (Brejc; 2000: 78). Tudi zaradi tega je v slovenskem javnem sektorju prisotno (nepotrebno) 
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delo dolgoročnih dobaviteljev, ki ga javne institucije plačujejo za to, da javnim uslužbencem ni 
potrebno delati tistega, kar bi na svojem delovnem mestu morali delati. S tem se podpira njihovo 
lenobo, ni pa jasnih dokazov, da bi bilo veliko korupcije javnih uslužbencev in funkcionarjev.  
Korupcija je vsaka kršitev dolžnostnega ravnanja zaradi (vsaj posredno) obljubljene, ponujene ali 
dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. Kršitev je vedno 
definirana s koruptivnim namenom zlorabe položaja za pridobitev zasebne koristi. V boju zoper 
korupcijo je najprej potrebna moralna vzgoja in uveljavitev pozitivnih vrednot v družbi, šele nato je 
možno predpisati zakonodajo in vključiti javne institucije, predvsem računsko sodišče, varuha 
človekovih pravic, državno revizijsko komisijo, urad za javna naročila (Penko v Repovž; 09.02.2002: 6) 
in Urad za preprečevanje korupcije. A ni redka ugotovitev, da slednji nima prav nobene prave 
pristojnosti. Njegovi uslužbenci odkrivajo, preprečujejo in obravnavajo korupcijo, razvijajo 
dolgoročno protikorupcijsko strategijo in zakonodajo, reagirajo v primerih, ko se pojavi sum, da gre 
za neetična ravnanja z znaki korupcije, opozarjajo na kršenje kodeksov etike ali zakonskih 
predpisov državnih funkcionarjev, lotevajo se vprašanj etike in morale, pravičnosti, korupcije, 
elitizma, klientelizma, obnašanja v postopkih javnih naročil, plačevanja davkov in podobno. 
Ugotavljajo, da korupcija v Sloveniji obstaja. Pri delu čutijo ovire, diskreditacije, poskuse 
zmanjševanja verodostojnosti in kredibilnosti, več njihovih predlogov so neupravičeno raztrgali in 
razvrednotili, predvsem predlog za izvajanje testa integritete (Penko v Praprotnik; 10.08.2002: 10-11). 
Definicije korupcije so zelo redke. Zaznavanje korupcije in pridobitev negativnega slovesa ob 
določenem dejanju je zelo pogojeno z ekonomskimi, družbenimi in zgodovinskimi razmerami. Prav 
tako je težko postaviti mejo med korupcijo in različnimi oblikami izražanja naklonjenosti, 
prijateljstva in hvaležnosti. V Sloveniji se je sistem moralnih vrednot po osamosvojitvi razsul, 
večinoma pa korupcija (po raziskavah sodeč) ostaja moralno nesprejemljiva. Podkupnine niso 
sredstvo preživetja, temveč izboljšanja ekonomskega položaja. Zato do njih prihaja redkeje, a so 
občutnejše, ko do njih pride. Delovanje javnih institucij v boju proti korupciji je pomanjkljivo, zato 
stopnja tveganja za obe vpleteni strani v Sloveniji ni upoštevanja vreden dejavnik. Korupciji najbolj 
izpostavljena področja so drobno gospodarstvo, črni trg delovne sile in javna poraba na določenih 
segmentih, najbolj ogroženi poklici pa so na področju javnih naročil (Kos; 29.09.2000: 6). Po 
raziskavah mednarodne institucije za boj proti korupciji Transparency International med najbolj 
pomembne vire korupcije v Sloveniji sodijo trg javnih naročil, področje državnih subvencij, 
delovanje pravosodnega sistema pri reševanju gospodarskih sporov, delovanje lokalne uprave pri 
urejanju prostora in izdajanju gradbenih dovoljenj ter odnos političnih strank in vlade pri 
sprejemanju gospodarskih odločitev v podjetjih, kamor tujci še niso pripuščeni (Horvat; 03.09.2002). 
Po raziskavi podjetja Gral-Iteo kar 59% anketirancev meni, da v Sloveniji vlada nima resnega 
interesa za boj proti korupciji, 77% anketirancev pa se strinja, da je pri nas veliko korupcije (Korljan; 
25.10.2001). Še novejše raziskave kažejo, da 90% vprašanih meni, da v slovenskem javnem sektorju 
korupcija obstaja, predvsem na področju javnih naročil (Ručna; 07.10.2002). V Sloveniji so razmere za 
razvoj gospodarskega kriminala ugodne, ker ni dovolj usposobljenih strokovnjakov za boj proti 
njemu, čeprav povzroča velikansko škodo in negativno vpliva na učinkovitost države (Kos v 
Praprotnik; 31.08.2002: 6). Povezave med ljudmi iz ekonomije, politike, različnih vej oblasti in cehov so 
v Sloveniji zelo močne, zato je težko doseči neodvisnost med njimi. S tem pa je nevarnost korupcije 
večja. Zato mora biti delovanje državnih institucij razvidno. Vsak državljan mora imeti možnost 
vedeti, kaj se na nekem področju delovanja javnih institucij dogaja (Penko v Repovž; 09.02.2002: 4). 
Skrb zbujajoče je torej, da se kar polovica ali celo dve tretjini javnih sredstev porabi po tistih 
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določilih Zakona o javnih naročilih, ki davkoplačevalcem ne omogočajo vpogleda v porabo sredstev 
(Rajter; maj 2002: 34). Naivno bi bilo pričakovati, da bodo v javno dobro delovali naročniki, pri katerih 
se racionalnost izvedbe javnega naročila kontrolira predvsem prek javnosti (bodisi prek medijev 
bodisi prek mnenja davkoplačevalcev) in kjer je kazen za hude kršitve načel javnega naročanja 
zgolj premestitev javnih uslužbencev na drugo (enako ali še bolje plačano) delovno mesto (Rajter; 
junij 2002: 31). Zato ne čudi, da je velik problem pri korupciji v Sloveniji premalo opredeljena osebna 
odgovornost javnih uslužbencev. Tudi Zakon o javnih naročilih, ki sicer podrobno določa postopke, ne 
zadošča za preprečevanje korupcije in ne predvideva strokovne odgovornosti, zato so pogoji iz 
razpisne dokumentacije pogosto prilagojeni posameznim ponudnikom. Tudi iz zgodovine in iz 
drugih okolij je znano, da je korupcija najbolj pereča, ko so vlagatelji državne institucije (Ručna; 
10.10.2002) in je pogosta zlasti v postopkih javnih naročil. Stopnja korupcije je odvisna predvsem od 
osebne in kolektivne poštenosti udeležencev, od možnosti razkritja koruptivnih dogovorov, od 
ostrine sankcij za koruptivna dejanja in od velikosti morebitnih koristi udeležencev korupcije. 
Njeno odkrivanje je težavno. Že njena opredelitev je težaven teoretični problem, s pravnega vidika 
pa je korupcija težko dokazljiva. Le konkurenca ni nujno zadovoljivo protikorupcijsko sredstvo. To 
dokazuje korupcija na področju javnih naročil. Ponudniki se med seboj in z naročniki pogosto 
dogovarjajo o merilih, po katerih bodo oblikovali svoje ponudbe. Znan je pojav kvazitržnega 
urejanja javnih storitev, kjer med ponudniki ni nobene konkurence, temveč vlada med njimi 
enotnost pri določanju cene storitev. Javni razpisi so med drugim napisani »na kožo« določenim 
ponudnikom, omejeni le na določeno ciljno skupino in ne na vse ponudnike, cene ponudnikov so 
namerno prenizke in se med izvajanjem pogodb bistveno povečajo, ovrednotenje dospelih ponudb 
je namerno pristransko, nadzor rezultatov ohlapen ali pa se sploh ne izvaja, prav tako se ne izvaja 
sankcij za neizpolnjene pogodbe (Rus; 2001: 126-131). Tudi pri koncesijah pogosto pride do 
neformalnih dogovorov med javnimi institucijami in zasebnimi izvajalci še pred javnim razpisom 
koncesij, s čimer so javni razpisi le formalna legalizacija neformalnih dogovorov (Rus; 2001: 91). 
Poskrbeti je potrebno za enake začetne možnosti vsem konkurentom in za relativno veliko število 
konkurentov. Na ta način bi bilo dogovarjanje med njimi (in naročniki) oteženo, saj je znano, da je 
lažje doseči dogovor med manjšim številom podobno močnih (Rozman v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 
285) dobro informiranih institucij (Petrin et al.; 1994: 47). S tem se med njimi razvijejo tekmovalna 
omrežja, ki ponavadi sama po sebi silijo udeležence v iskanje konkurenčnih prednosti z inovacijami 
in ne le z nižjo ceno (Sorabji v Rus; 2001: 92), kar je z vidika porabe javnih sredstev dobro. 

3.5. Značilnosti delovanja javnih institucij 
Značilnosti delovanja javnih institucij so številne. V nadaljnjih podpoglavjih so na kratko opisane.  

3.5.1. Zakonodaja 
Institucije javnega sektorja morajo ravnati po zakonu in zagotavljati enakost pred zakonom. Vsi 
postopki javnih institucij so vnaprej določeni v normativni ureditvi države. Temelj njihove 
nedotakljivosti je spoštovanje predpisanih postopkov. Značilnosti slovenske javne uprave so 
nenehno spreminjanje pravnega reda, poskusi urejanja vsega mogočega in nerealno pričakovanje, 
da je možno s spremembami predpisov doseči želene cilje. Pravne podlage so temelj vsake države 
in njenih institucij, toda hipertrofija predpisov hromi njihovo učinkovitost in zmanjšuje njihove 
sposobnosti za spopadanje s spremembami. Pretirano pravno urejanje po nepotrebnem povečuje 
formalizacijo in utrjuje birokratsko obnašanje. S tem se zmanjšuje odzivna sposobnost javnih 
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institucij, ki namesto pospeševalca razvoja postajajo njegova cokla (Brejc; 2000: 228-242). Po mojem 
mnenju je ključna posebnost delovanja vseh javnih institucij ravno spoštovanje normativne 
ureditve, ki (pomembno) vpliva tudi na ostale posebnosti in je nujno zaradi varovanja smotrnosti in 
preglednosti porabe sredstev davkoplačevalcev.  

3.5.2. Javnost in preglednost delovanja 
Naslednja ključna in iz normativne ureditve izhajajoča posebnost poslovanja javnih institucij ter 
javnih uslužbencev in funkcionarjev je javnost in preglednost njihovega delovanja. Le tako je lahko 
(vsaj deloma in teoretično) zagotovljena zaščita državljanov in drugih prebivalcev pred premočjo 
institucij javnega sektorja in morebitno samovoljo njenih izvrševalcev javnega interesa.  
Načini povečanja preglednosti in doseganja boljšega nadzora delovanja javnih institucij so 
postavljanje standardov, oblikovanje kazalnikov, merjenje delovne izvedbe in napredka, poročanje 
parlamentu in obveščanje javnosti (Žurga; 2001: 19). Če ni javnih sankcij in če kazni za neodgovorno 
delo ter napake niso javno objavljene, se znižuje prizadevanje ljudi za bolj moralno delovanje ali za 
boj proti nemoralnosti, ker se širi prepričanje, da je boj za moralo nesmiselno in brezplodno početje 
(Šter v Lukšič v Rus [ur.]; 1997: 202). Morala se mora prevesti v zakone (Lukšič v Rus [ur.]; 1997: 202). Javnost 
kot čuvaj etičnosti lahko svojo funkcijo učinkovito opravi le, če ima na razpolago dovolj podatkov. 
Zato je potrebno uzakoniti razvidnost delovanja v javnem sektorju. Le večja razvidnost delovanja v 
javnem sektorju poveča odgovornost javnih uslužbencev in funkcionarjev. Vsak državljan naj dobi 
želene podatke o delovanju javnih institucij. Ob ugotovitvi neprimernih ravnanj posameznikov v 
javnih institucijah morajo biti zagotovljene ustrezne javne institucije, ki bodo opravile potrebne 
preiskave (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 134) in ustrezno sankcionirale nepravilno delovanje. 
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni 
interes, razen v primerih, ki jih določa zakon (Ustava RS). Izboljšana informiranost ljudi omogoča 
boljši javni nadzor dejavnosti javnih institucij (Gradišar, Resinovič; 1996: 415). Od dne 22.03.2003 velja 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in delno deluje, čeprav pritožb še ni možno 
posredovati, ker pooblaščenca za dostop do javnih informacij (kakor tudi podzakonskih aktov in 
drugih predpisov) še ni (Pličanovič v Bogataj; 08.03.2003), državljanom pa omogoča možnost vpogleda v 
delovanje javnih institucij in s tem nadzor nad njihovim delovanjem (Kričej; 2002: 83). Pravno in 
politično se v svetu uveljavlja zamisel odprte države. Preprost, neposreden in brezplačen elektronski 
dostop do javnih podatkov lahko bistveno pripomore k boljši konkurenčnosti gospodarstva, bolj 
učinkovitim institucijam ter pomaga pri vključevanju prebivalcev Slovenije v demokratične 
(Toplišek; 1998: 278-283) in gospodarske procese. Manj omejeno in bolj pregledno poslovanje javnih 
institucij torej omogoča povečevanje konkurenčnih sposobnosti institucij in prebivalcev.  

3.5.3. Poslovanje in sodelovanje 
Osrednja naloga vrhovnega menedžerja (tudi) v javnih institucijah je snovanje in kontroliranje 
uresničevanja vloge javne institucije v družbi. Za to je najbolj primerno uporabiti strateški 
menedžment, ki vključuje planiranje, uresničevanje in kontroliranje. Proces strateškega planiranja je 
možno razčleniti na začetno dogovarjanje o organiziranju procesa strateškega menedžmenta, nato 
pa opredeljevanje pooblastil, identificiranje poslanstva, izdelovanje SWOT analize z ocenjevanjem 
priložnosti in nevarnosti zunanjega okolja (analiza političnega, gospodarskega, kulturnega, 
tehnološkega in naravnega podokolja, analiza odjemalcev in demografskih značilnosti prebivalstva 
ter analiza konkurence in partnerskih institucij) ter prednosti in slabosti notranjega okolja (analiza 
uspešnosti poslovanja, analiza virov ali podstruktur ali elementov institucije, analiza sedanje 
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strategije), identificiranje strateških vprašanj, razvijanje strategij in opis javne institucije v 
prihodnosti (Pučko; 1996a: 347-364). Razlogi za težjo uporabo strateškega menedžmenta v javnem kot 
v zasebnem sektorju so slabše opredeljene smernice za oblikovanje strategij, relativna odprtost 
procesa odločanja (povzroča večje omejitve za vodilne javne uslužbence), izpostavljenost 
oblikovalcev strategij in nacionalnih programov stalnemu in neposrednemu vplivu različnih 
interesnih skupin, umetno postavljene časovne omejitve (proračunska leta in obdobja volitev), 
manjša stabilnost koalicij med oblikovanjem in večja nagnjenost k dezintegraciji med izvajanjem 
strategij povzročata razmeroma nizko verjetnost uspeha za javne programe, večji delež nujnih in 
nerealiziranih strategij ter primernost uporabe metode majhnih korakov in neprimernost 
racionalnih pristopov reševanja kompleksnih problemov z natančnim opredeljevanjem ciljev ter z 
izdelavo eksplicitnih strategij. Pri uporabi strateškega menedžmenta v javnem sektorju je namreč 
potrebno upoštevati zakonodajo, politične reforme, odprtost zunanjemu okolju in pričakovanja 
javnosti (Ring, Perry v Žurga; 2001: 44-45), zato se kot primeren koncept opisovanja in posredovanja 
strategije na dosleden in razumljiv način kaže uravnotežen sistem kazalnikov (Kaplan, Norton; 2001: 23), 
ki širi ocenjevanje delovanja institucij zgolj s finančnega vidika še na vidik orientiranosti k 
odjemalcem, vidik notranjih procesov ter vidik inovacij in učenja (Kaplan, Norton; 2000: 13-56). 
Strateško planiranje nikoli zares ne preraste v strateško razmišljanje, pač pa se izrodi v 
teoretiziranje ob vsakoletnem obredu delitve sredstev, ko si skuša vsaka organizacijska enota 
prigrabiti, kolikor je le mogoče, in pri tem ne upošteva notranjih medorganizacijskih (Micklethwait, 
Wooldridge; 2000: 170) in zunanjih medinstitucionalnih povezav. To je očitno tudi v javnem sektorju, 
kjer glavni menedžerji javnih institucij dokazujejo samo to, da je njihova institucija pomembna in ji 
zato pripada večji delež sredstev davkoplačevalcev, politiki pa se ne želijo posebej zameriti nobeni 
(pomembnejši) interesni skupini, zato ne pride do celovitih odločitev o dolgoročni usmeritvi vseh 
posameznih delov javnega sektorja, potreba po zbranih sredstvih davkoplačevalcev pa 
(neutemeljeno) narašča. Da bi se v Sloveniji temu izognili in zaradi notranjih zdrah ne plačevali 
bodoči integraciji EU več, kot bi bilo treba, ter bi od nje imeli še večje koristi, bo potrebno 
vzpostaviti celovit in pregleden sistem delovanja ter smotrno organiziranost celotnega javnega 
sektorja, v okviru tega pa vzpostaviti in vzdrževati predvsem sodelovalni odnos med javnimi 
institucijami in uslužbenci, kar pa bo, glede na obstoječe stanje in procese, težko.  
Potrebno je vedeti, da se prvine novega javnega menedžmenta močno nanašajo tudi na 
komunikacijske procese v obliki načina posredovanja in delitve podatkov med ljudmi (Žurga; 2001: 
60), nasploh pa je pri medosebnem komuniciranju v (vseh, predvsem pa slovenskih) institucijah 
potrebno še marsikaj spremeniti na boljše. To je dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost in osebno 
prizadevanje vseh (Zidar Gale, Gale; 2002: 5-6) ljudi in bo potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju 
procesa izobraževanja in usposabljanja vseh prebivalcev v Sloveniji in začeti že pri otrocih v vrtcih 
in osnovnih šolah. Ljudje bi se morali več in bolje sporazumevati in razumeti.  

3.5.4. Javni uslužbenci in funkcionarji 
Organizacija OECD je oblikovala posebna priporočila za izboljšanje etičnosti vedenja ljudi v javnih 
institucijah, ki vključuje 12 načel. Nekatera izmed njih so (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 138-
139): etične norme morajo biti jasne, razumljive in odsevane v pravnem redu, javni uslužbenci in 
funkcionarji morajo poznati svoje pravice in dolžnosti v primeru, da nekaj ni narejeno v skladu s 
predvidenim, okrepiti je potrebno etično ravnanje javnih uslužbencev in funkcionarjev, procesi 
odločanja morajo biti razvidni in odprti za nadzor javnosti, izdelana morajo biti navodila za 
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interakcijo med javnim in zasebnim sektorjem, razviti morajo biti mehanizmi odgovornosti, razviti 
morajo biti ustrezni postopki in sankcije zoper neustrezno vedenje in ravnanje javnih uslužbencev 
in funkcionarjev (Rose, Lawton v Brejc; 2000: 67-68). V javnem sektorju predstavljajo javni uslužbenci 
okrog 60% do 80% vseh stroškov, zato je ravnanje z njimi celo pomembnejše, njihovo zaposlovanje 
in delovanje pa manj svobodno kot v zasebnem sektorju. Strateško načrtovanje javnih uslužbencev 
v javni upravi upošteva zahteve po zakonitosti, strokovnosti, vestnosti, pravočasnosti, odgovornosti 
in javnosti dela (Brejc; 2000: 26-34), po mojem mnenju pa je primerna predvsem razvojna strategija 
ravnanja z ljudmi, ki poudarja usposabljanje, dolgoročno planiranje in notranje razmeščanje 
zaposlencev (Možina v Možina [ur.] et al.; 1998: 11-12). Menedžerji v javnem sektorju morajo skrajno 
natančno delovati po pravilih in predpisih, ki jim omejujejo svobodo pri nadzoru nad sredstvi in 
zaposlenci (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 330), za katere v Sloveniji veljajo skupna načela sistema 
javnih uslužbencev (enakopravna dostopnost, zakonitost, strokovnost, častno ravnanje, zaupnost, 
odgovornost za rezultate, dobro gospodarjenje, varovanje poklicnih interesov ter omejitve in 
dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril), opredeljene so disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi 
zanje, postopek pred novo zaposlitvijo, evidenca internega trga dela (Zakon o javnih uslužbencih), način 
napredovanja ter skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v višini največ 5% letnih 
sredstev za osnovne plače (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju), ki pa je premajhen in premalo jasen, 
da bi javne uslužbence motiviral za doseganje boljših delovnih rezultatov. Zaradi nepovezanosti 
javnih institucij se določila o postopkih pred novo zaposlitvijo ne upoštevajo in ker se centralna 
kadrovska evidenca in evidenca internega trga dela ne uporabljata, se število javnih uslužbencev po 
nepotrebnem povečuje. Predvideni disciplinski ukrepi se v praksi redko izvajajo, še posebej pa ne 
razrešitve (Marenčič; 2000: 7-11). Nasploh so predvideni disciplinski ukrepi določeni precej milo, po 
relativno kratkem času se disciplinski ukrep izbriše iz kadrovske evidence in se šteje, da uslužbenec 
ni bil nikoli disciplinsko kaznovan. Na ta način tudi koristi kadrovske podatkovne baze (povečanje 
kakovosti, storilnosti in učinkovitosti kadrovske dejavnosti; zagotavljanje pravočasnih in 
kakovostnih podatkov za sprejemanje kadrovskih odločitev; vsaj delna avtomatizacija določenih 
kadrovskih opravil; zmanjšanje števila napak pri izvajanju rutinskih kadrovskih postopkov in 
opravil; pridobivanje novega znanja in sposobnosti), do katere lahko imajo zaradi številnih zaupnih 
podatkov o zaposlencih dostop le pooblaščenci (Jereb v Možina [ur.] et al.; 1998: 411-434), zbledijo. Ker so 
omejene tudi povezave med posameznimi kadrovskimi evidencami javnih institucij, bo med 
javnimi uslužbenci težko za posamezne projekte izbrati najboljše možne ljudi.  
Vsak javni uslužbenec bi moral poleg temeljitega poznavanja svojega dela in njegove vloge v 
sistemu razpoznati tudi možne smeri svojega delovanja ter delovanja drugih sestavin delovnega 
procesa. Jasno bi moral videti razmerja med svojimi aktivnostmi v celotnem delovnem procesu in 
tudi končni rezultat bi mu moral biti jasen (Brejc; 2000: 186). Toda kot ponavadi se na sinergijske 
učinke v slovenskem javnem sektorju pozablja. Sposobni javni uslužbenci se ne morejo skupaj 
dokazati z delom na (medresorskih) projektih in tudi zaradi tega bodo slovenske javne institucije še 
naprej X-neučinkovite (Prašnikar, Koman; 1996: 326), torej ne bodo ustvarjale minimalnih možnih 
dosegljivih povprečnih stroškov (Petrin et al.; 1994a: 77) in bodo težko dosegle cilje prenove javnega 
sektorja, da bi bile s profesionalnimi, nepolitičnimi, usposobljenimi in motiviranimi javnimi 
uslužbenci bolj kakovostne, pregledne, odgovorne (Kričej; 2002: 29), majhne, profesionalne, dobro 
organizirane, racionalne, učinkovite, ekonomične in produktivne. V javnih institucijah se posveti in 
razprave vrtijo okrog vprašanja, zakaj in zaradi katerega zakona česa ni možno narediti in se ne išče 
racionalnih ter gospodarnih rešitev. Javni uslužbenci morajo delati po pravilih, morajo se 
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prilagajati, ne sme jih prizadeti kritika, navaditi se morajo na običajno neupoštevanje njihovih 
predlogov, še posebej, če se njihovi nadrejeni čutijo ogrožene na svojem delovnem mestu (Marenčič; 
2000: 2-13). Najbolj primerni javni uslužbenci so zato avtoritativne in birokratične osebnosti ter 
ljudje iz konvencionalne skupine osebnosti, ki so pripravljeni delovati po predpisih in v podrejenem 
položaju. Avtoritativne osebnosti pretirano cenijo moč, zagovarjajo poslušnost in spoštovanje 
avtoritet. So intelektualno toge, poslušne do nadrejenih in izkoriščevalske do podrejenih, 
nezaupljive ter nenaklonjene spremembam. Primerne so za delo, ki je zelo strukturirano in pri 
katerem je uspeh odvisen od popolnega upoštevanja pravil ter predpisov. Birokratične osebnosti 
zelo cenijo hierarhijo, predpise, pravila in medosebne ter formalne povezave med zaposlenci. 
Prepričane so, da je potrebno svoje lastne interese podrediti potrebam institucije. Menijo, da naj bi 
pomembne odločitve sprejemali zaposlenci na višjih ravneh odločanja (Treven; 1998: 72-83). Javni 
uslužbenci in funkcionarji imajo sicer različne osebnostne lastnosti in uporabljajo različne načine za 
doseganje kar največjih koristi zase. Skladno s teorijo javne izbire je za javne uslužbence (in 
funkcionarje) najpomembnejši motivator povečanje proračunskega deleža za »njihovo« področje. S 
tem si povečajo status in pomembnost, saj nadzirajo porabo večjega deleža proračunskih sredstev in 
imajo s tem v javnem sektorju, javnosti in politiki večji vpliv. Res pa je, da imajo samo najvišji 
javni uslužbenci nekaj vpliva na odločanje in na uresničevanje svojih lastnih interesov, velika 
večina pa teh možnosti nima in tako ne more postaviti lastnega interesa v ospredje. Pomanjkanje 
motivacije je značilnost marsikatere institucije in ne le javnih institucij. Vendar je motiviranje 
javnih uslužbencev še posebej težavno, predvsem zaradi nenaklonjenosti javnega mnenja, kjer 
prevladujejo stereotipi, da v javnih institucijah delajo malo ali nič in jo pogosto krivijo tudi za 
napake drugih (politikov); kadrovskih sprememb zaradi političnih razlogov; delovanja javnih 
institucij na spodnji meji svojih zmogljivosti in apatije pred volitvami, ki nastopi še posebej, kadar 
se pričakuje sprememba na vrhu, saj funkcionarji ne vedo, kakšen bo njihov položaj po volitvah, 
zato takrat javne institucije delujejo le toliko, kolikor je nujno in se ne lotevajo novih projektov; 
pomanjkanja jasnih ciljev, ki javnim uslužbencem otežuje razumevanje povezav med njihovimi 
dosežki in uspešnostjo javne institucije; preobremenjenosti nekaterih javnih uslužbencev, ko morajo 
v prekratko določenem časovnem roku opraviti veliko količino dela; redko izraženih priznanj za 
trud in dobro opravljeno delo javnih uslužbencev, katerih dosežkov »nočejo« opaziti niti politiki 
niti javnost; strogo formalnega in zapletenega komuniciranja, ki pogosto poteka tudi v zaprtih 
krogih (Brejc; 2000: 52-56). Zaskrbljujoče je dejstvo, da v institucijah javne uprave za nedelo, za slabo 
delo ali za zamude v postopkih dejansko skoraj ni sankcij, še posebej ne odpuščanja, za dobre in 
sposobne javne uslužbence pa ni ustreznih nagrad in spodbud. Na ta način slabi javni uslužbenci 
nimajo občutka, da je vsakdo zamenljiv, dobri pa niso motivirani k še boljšemu delu. Dodatno 
zaposlovanje v javnih institucijah je potratno in neučinkovito, napovedi za prihodnost pa niso nič 
spodbudne, zato bi bilo primerno v javni sektor uvesti načela in pozitivne izkušnje menedžmenta 
zasebnega sektorja. Za uvedbo menedžmenta v javni sektor bi se morala spremeniti miselnost 
javnih uslužbencev. Večjo pozornost bi bilo potrebno nameniti uresničevanju ciljev, uporabnikom 
in sprejemanju pooblastil in vzpostavitvi osebne odgovornosti (Marenčič; 2000: 33-38), ki pa mnogim 
javnim uslužbencem ni po godu, čeprav bi se hkrati povečala tudi njihova samostojnost (Brejc; 2000: 
120). Pragmatična filozofija delodajalcev v zvezi z zaposlovanjem pravi, da mora 50% trenutnega 
števila zaposlencev, ki bodo v prihodnje dvakrat bolje plačani, proizvesti trikrat več izložkov (Vila v 
Kavčič, Kovač [ur.] et al.; 1999: 357). Podobno bi veljalo uvesti tudi v javne institucije. Ker bi vzpostavitev 
večje osebne odgovornosti zahtevala tudi večje povprečne stroške dela, bi bilo smiselno zmanjšati 
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število javnih uslužbencev in tudi predati nekatere naloge javnega sektorja v zasebni sektor oziroma 
uporabiti zunanje izvajanje teh nalog, kar je (precej verjetni) prihodnji trend.  

3.5.5. Zunanje izvajanje 
V prizadevanjih za trajno konkurenčno prednost institucije ločujejo osnovne in pomožne dejavnosti 
ter se skušajo osredotočiti na svoje osnovne dejavnosti, pomožne dejavnosti pa čedalje pogosteje 
prenašajo na podlagi pogodb na dobavitelje, zaradi česar na finančne rezultate institucij čedalje bolj 
vpliva tudi nabava (Potočnik; 1998: 1). Značilnost sodobnih gospodarstev je sodelovanje velikih 
institucij z majhnimi (Hrastelj; 1995: 155). Splošna tendenca na trgu je vse več zunanjega izvajanja. Pri 
tem poskušajo odločevalci o nabavi določiti predvsem, na kateri stopnji predelave kupiti določen 
vložek (Potočnik; 1996: 57). Tudi v razvitih državah je očiten trend povečevanja zunanjega izvajanja, 
ki je smotrno, kadar zunanji izvajalci ceneje izvajajo neključne dejavnosti institucije, kot bi jih 
institucija. Le-ta se mora usmeriti na svoje ključne sposobnosti (v primeru javnih institucij na 
ključne dejavnosti) in natančno opredeliti, katere dejavnosti bodo izvedli zunanji izvajalci, kako se 
naj poveže zunanje izvajanje z razvojno strategijo institucije, kako se bo ocenjevalo in izbiralo 
zunanje izvajalce, kako se bo zunanje izvajalce nadziralo. V javnih institucijah priporočam zaradi 
vzdrževanja konkurenčnosti in zmanjšanja odvisnosti selektivno zunanje izvajanje, kjer storitve 
izvajata vsaj dva zunanja izvajalca (Ogorelc, Kovačič; 2002: 117-118). V prihodnje bo vedno več 
oddajanja del v izvajanje zunanjim institucijam na vseh ravneh javnega sektorja. Javni uslužbenci 
bodo le še regulirali pogodbene odnose z izvajalci, se z njimi dogovarjali, sklepali pogodbe, 
nadzirali izvajanje pogodb in sankcionirali kršitve pogodbenih določil (Rus; 2001: 25). V ZDA mesta 
porabijo tudi 20% stroškov pogodbenih storitev za nadzor nad izvajanjem, a študije kažejo, da je 
poraba za javne storitve na človeka v mestih, ki večino javnih storitev kupujejo, vseeno za približno 
polovico manjša kot v mestih, kjer javna uprava sama nudi storitve (Micklethwait, Wooldridge; 2000: 320-
327). Tudi v Sloveniji se je oblikovalo mnenje, naj javne institucije javne storitve zagotavljajo in ne 
nujno izvajajo, če s tem stroškovno učinkovito izboljšujejo kakovost teh storitev (Žurga; 2001: 35). 
Med najpomembnejšimi problemi obvladovanja zunanjih izvajalcev na projektih v javnem sektorju 
so nejasno določene zahteve naročnika in pomanjkljivo spremljanje rezultatov projektov (Kožman; 
2002: 222-224) na področju kakovosti izložka, proračuna projekta in časa trajanja, kar naj bi med 
drugimi dejavniki omogočala tudi organizacijska struktura projekta. Pri tem sme zunanji izvajalec 
zaradi različnih vzrokov zasesti le nekatere izmed predvidenih vlog na projektih informatizacije 
javnih institucij (Kolšek, Kožman, Wohinz; 2001: 98-106), ki bi naj izvajale le svoje osnovne dejavnosti in 
še za nekatere izmed njih bi bilo smotrno premisliti, ali ni bolje, da bi se (vsaj operativno) prenesle 
na podlagi pogodb na zunanje izvajalce. Javnim uslužbencem (in funkcionarjem) bi na ta način 
preostal predvsem nadzor nad izvajanjem.  

3.5.6. Pisarniško poslovanje 
Temeljni postopki pisarniškega poslovanja so izdelava, obdelava, prenos in shranjevanje podatkov 
(Jereb v Kovač [ur.] et al.; 1999: 341). Javne institucije se torej ukvarjajo s podatki. Njihovo delo mora biti 
čim bolj učinkovito. Učinkovitost dela se poveča s procesom avtomatizacije, ki nadomešča delo 
ljudi s tehničnimi sredstvi. Posledica je avtomatiziran postopek obdelave podatkov, kar je ena 
temeljnih značilnosti sodobnega javnega sektorja. Zato ni presenetljivo, da sodijo javne institucije 
med največje uporabnike informacijske tehnologije. Tehnologija tudi v javnih institucijah vpliva na 
organizacijsko strukturo, na procese dela, na strukturo zaposlencev in na obstoječo tehnologijo dela. 
Z uporabo informacijske tehnologije se povečuje samostojnost izvajalcev dela (Brejc; 2000: 177-195), 
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informatizacija delovnih procesov pa lahko tudi bistveno zniža stroške zagotavljanja storitev 
javnega sektorja (Žurga; 2001: 63). Elektronska pošta, računalniška izmenjava podatkov in prenos 
datotek zmanjšujejo količino papirnega dela in povečujejo avtomatizacijo pisarniškega poslovanja 
(Jerman Blažič et al.; 2001: 13-14). Izboljšanja pisarniškega poslovanja se je poleg informatizacije 
rutinskih opravil možno lotiti še s standardizacijo administrativnega dela. Vendar je izboljšanje 
proces spreminjanja, zato administrativnega dela ni mogoče izboljšati z enkratno potezo (Lipičnik; 
1997: 109). Zgolj uvajanje sodobne informacijske tehnologije v obstoječe procese v institucijah ne 
prinaša najboljših možnih rezultatov, saj se s tem le avtomatizira procese, ki morda niso dobro 
organizirani (Gričar v Florjančič [ur.] et al; 1995: 30). Povečanje učinkovitosti tudi ni toliko odvisno le od 
orodij, ampak od ljudi, ki uporabljajo orodja, da bi bolje opravili svoje strokovno delo (Mihelčič; 
1993a: 229). Z uporabo informacijske tehnologije in novega javnega menedžmenta se razširjajo 
procesi proste komunikacije in širjenja znanja, elektronskega izmenjevanja podatkov, podpore 
delovnim procesom in delovnim skupinam ter obravnavanja strokovnih in pravnih problemov 
varnosti v javnih institucijah (Reinermann v Žurga; 2001: 73-74).  

3.5.7. Izvajanje storitev 
Storitveni sektor je marsikje prevladujoča gospodarska dejavnost, ki zaposluje več kot polovico 
prebivalstva in se še širi. V storitveni sektor bi bilo možno vključiti tudi javne splošno koristne 
dejavnosti javnih institucij (van Weele; 1998: 368), saj je država velika storitvena institucija, ki za svoje 
državljane opravlja množico dogovorjenih državnih in javnih storitev (Banovec v Žurga; 2001: 11). 
Javne institucije so torej storitvene institucije in imajo zato določene posebnosti. Najpomembnejša 
značilnost storitvenih institucij je, da nimajo fizičnega preoblikovanja (procesa proizvajanja) in da 
nimajo natančno določenega razmerja med vložki, izdelavo in izložki. Običajno se precejšen del 
njihovih stroškov nanaša na delo, razmerje med vrednostjo nabave in celotnih prihodkov pa je 
relativno nizko. Ker so nabavni stroški relativno nizki, njihovi prihranki le deloma vplivajo na 
donosnost investicij (van Weele; 1998: 369) in posledično na donosnost poslovanja. Glavni dejavniki 
okolja, ki bodo vplivali na razvoj storitvenih dejavnosti v prihodnje, so razvoj novih 
telekomunikacijskih in informacijskih tehnologij, spremembe nakupnega vedenja odjemalcev 
storitev in spremembe načina porabe storitev, naraščanje konkurence in kakovosti izvajanja storitev, 
deregulacija javnega sektorja in globalizacija storitvenih dejavnosti (Potočnik; 2000: 211-216). 
Storitev je vsaka dejavnost ali korist, ki jo lahko ena stran omogoči drugi, je neotipljiva, ni rezultat 
lastništva kakršnekoli lastnine, njeno opravljanje pa je lahko povezano z izdelki (Kotler, Bloom v van 
Weele; 1998: 368). Ostrih meja med posameznimi osnovnimi značilnostmi storitev, njihovo vzročno-
posledično povezanostjo in problemi, ki iz njih izvirajo, ni. Problemi so sami po sebi značilnosti 
storitev, ki jih je možno deliti na generične in izvedene. Generične značilnosti storitev so 
procesnost, neopredmetenost in neobstojnost. Te so lastne vsem storitvam. Izvedene značilnosti 
storitev (ostale značilnosti storitev, ki so iz generičnih značilnosti storitev izvirajoči problemi in 
niso prisotni pri vseh storitvah) so zlasti nezmožnost transporta in izvajanja na zalogo, neločljivost 
porabnika in izvajalca storitev ter neposrednost odnosa med njima, prepletanje izvajanja in trženja 
storitev, spremenljivost kakovosti izvajanja (Snoj; 1998: 35-45) v odvisnosti od časa in izvajalca (van 
Weele; 1998: 369), težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, minljivost oziroma kratkotrajnost, 
prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam odjemalcev, ustvarjanje osebnih stikov med odjemalcem 
in izvajalcem storitve, visoka stopnja tveganja najemanja storitev, saj niso vselej uspešne in 
nabavnikom ne odvzamejo odgovornosti (Potočnik; 2000: 17-25).  
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Ker se storitve za razliko od izdelkov ne posedujejo, temveč se v trenutku porabijo, je sestavljanje 
vložkov pri tem praviloma pod pritiskom časa. Iz tega izhajajo težave storitvenih institucij glede 
kontrole kakovosti in ohranjevanja konsistentne kakovosti (Hrastelj; 1995: 442). Ker storitve izvajajo 
ljudje, se storitvene institucije neprestano soočajo s kakovostjo dela zaposlencev. Zato je izgradnja 
vrednot zelo pomemben element motivacije. Nezadovoljni izvajalec storitve je naveličan in 
nemotiviran, kar se odraža tudi v kakovosti njegovega dela in v odnosu do odjemalca storitev (Rekar; 
januar 2000: 14). Vplivni dejavniki motivacije so individualne razlike posameznikov (potrebe, stališča, 
vrednote, interesi), lastnosti in značilnosti dela (različne zmožnosti, prepoznavanje nalog, 
značilnosti nalog, avtonomija, povratne informacije) ter praksa institucije v obliki sistema nagrad in 
pravil (Lipičnik, Mežnar; 1998: 162-163). Pri tem je potrebno vedeti, da je motivacija le eden izmed treh 
dejavnikov zmožnosti ljudi (poleg sposobnosti in znanja) in je zato za opravljanje dela v instituciji 
bolj potrebno poskrbeti za ustrezne dejavnosti kot za motivacijo zaposlencev (Lipičnik; 14.04.2003).  
Vse značilnosti storitev, zlasti pa neotipljivost oziroma nesnovnost, neločljivost izvajanja in njihove 
porabe, spremenljivost kakovosti in kratka življenjska doba, odločilno vplivajo tudi na njihovo 
trženje (Rojšek, Starman; 1994a: 37-39). Trženje storitev obsega vse dejavnosti, ki so potrebne za 
izvajanje storitev končnemu odjemalcu (Tavčar; 1997: 8). Trženjska usmeritev predstavlja spoznavanje 
in zadovoljevanje želja in potreb odjemalcev ob hkratnem doseganju dobička v vsaj zadovoljivi 
višini, preživetju, doseganju najmanjših stroškov, doseganju želenega tržnega deleža, doseganju 
želene količine prodaje in/ali rasti institucije, pa tudi doseganju osebnih razlogov menedžerjev in 
drugih zaposlencev (Prašnikar, Koman; 1996: 280-283), kamor sodi predvsem povečevanje njihovih 
osebnih dohodkov ali drugih koristi (Petrin et al.; 1994a: 1-2). Za doseganje teh ciljev institucija pri 
trženju storitev uporablja trženjski splet, ki vsebuje: storitev, prodajne poti in metode, prodajne 
cene, trženjsko komuniciranje (Rojšek, Starman; 1994: 1-2), zaposlence, fizično okolje in postopke 
(Kotler; 1996: 469-473). Vendar uporaba celotnega trženjskega spleta ni dovolj, da bi bila storitvena 
institucija uspešna. Predvsem mora zadovoljevati potrebe odjemalcev, ki kupujejo koristi in tehtajo 
celotno trženjsko ponudbo (Tavčar; 1998: 43), in zato raziskovati tržišča, načrtovati trženje, pripraviti 
trženjske akcije in jih izvajati trženjskih akcij (uporabiti sestavine trženjskega spleta ali izbirati 
ustrezne trženjske instrumente), spremljati učinkovitost izvajanja trženjskih akcij, neposredno 
prodajati (oziroma plasirati) in nadzirati navedenima področja trženja (Potočnik; 1998a: 2-20).  
Strategija trženja v javnih institucijah se začne z ugotavljanjem in opredeljevanjem potencialnega 
uporabnika in njegovih potreb in se konča z zadovoljitvijo njegovih potreb (Rus v Možina et al.; 1994: 
959-960). Funkcionarji, menedžerji in ostali javni uslužbenci pogosto gojijo posebno razumevanje in 
stališča do trženja javnih institucij, so do njega negativno nastrojeni in menijo, da je njegova 
uporaba v nasprotju z etiko delovanja javnih institucij. Vendar bi lahko z uporabo smotrnega trženja 
javne institucije povečali zadovoljevanje financerjev in odjemalcev javnih storitev ter izboljšali 
učinkovitost delovanja javnih institucij. Poleg značilnosti trženja storitev je posebnost javnih 
institucij zlasti v tem, da ne izvajajo menjave samo s porabniki svojih storitev, temveč tudi z 
darovalci oziroma plačniki, zato bi bilo zanje potrebno pripraviti poseben program trženja. Poleg 
tega se javne institucije srečujejo tudi s posebnimi zvrstmi povpraševanja, na katerega zasebne 
profitne institucije skoraj nikoli ne naletijo. Gre za negativno povpraševanje (porabniki ne marajo 
storitve in se ji želijo izogniti, zato je naloga trženja ugotoviti vzrok za to, pomagati pri 
premagovanju predsodkov in spodbuditi povpraševanje), ničelno povpraševanje (porabniki, ki jim 
je storitev namenjena, se zanjo ne zanimajo, zato je naloga trženja ustvariti povpraševanje) in 
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nezdravo povpraševanje po zdravju škodljivih storitvah in/ali izdelkih, za katerega je naloga trženja 
izničiti povpraševanje in zmanjšati ali preprečiti njihovo porabo (Rojšek, Damjan; 1994a: 39-41).  

3.5.8. Medinstitucionalno poslovanje 
Javne institucije se oskrbujejo s potrebnimi vložki za svoje poslovanje pri gospodarskih subjektih in 
pri tem delujejo kot običajne storitvene institucije, za katere pa veljajo še dodatne pravne omejitve.  
Nabavna dejavnost v storitvenih institucijah je po tradiciji samo operativna in omejena na 
naročanje, prevzemanje in preverjanje računov. Ker običajno nimajo nabavne enote, je nabava 
razpršena po vsej organizacijskih enotah. Na vlogo in položaj nabave v njih je vplival razvoj, 
povezan z obvladovanjem zmogljivosti, z izboljševanjem kakovosti in z usmeritvijo k odjemalcu. 
Osredotočenje na temeljne dejavnosti storitvenih institucij povečuje zunanje izvajanje pomožnih 
dejavnosti. Z združevanjem in prevzemi so postale nekatere storitvene institucije zelo velike, 
povečal se je obseg njihovih opravil. Institucije vedno bolj sprejemajo koncept enotnega 
menedžmenta vseh pomožnih dejavnosti, ki jih povezujejo in združujejo v eno organizacijsko 
enoto. Posledica povečevanja zunanjega izvajanja, povečevanja obsega opravil ter povezovanja 
pomožnih dejavnosti v centralizirano organizirano obvladovanje zmogljivosti, je povečevanje 
nabavnih stroškov. S tem pa se povečuje tudi pomen nabave v storitvenih institucijah, katere 
največjo vrednost običajno dosežejo informacijska tehnologija, pospeševanje prodaje in 
oglaševanje, zgradbe in tehnično vzdrževanje, pisarniška oprema in porabniški material, storitve 
(delo za določen čas, čiščenje, kurirska služba, najem vozil), tiskovine, kuverte, različni obrazci in 
specializirana oprema. V storitvenih institucijah so skoraj vsa nabavna opravila namenjena 
pomožnim dejavnostim, saj procesa proizvajanja ni. To je pomembna razlika v primerjavi z 
izdelovalnimi institucijami, zaradi katere menedžment v storitvenih institucijah običajno ne 
upošteva nabavnega delovanja kot možnega pomembnega člena v zniževanju stroškov. Vendar je 
ravno zaradi tega v nabavnem delovanju skritih še mnogo rezerv. Odločevalci o nabavi in nabavniki 
vedo, da delež stroškov za nabavo v celotnih stroških ni velik, zato se običajno osredotočijo na to, 
da pridobijo pravilno količino pravih kakovostnih vložkov pravočasno in se ne ukvarjajo z nižanjem 
nabavnih cen. Ko so notranji uporabniki in nabavniki z dobavitelji zadovoljni, postopno zanemarijo 
konkurenčnost ponudb in jim omogočijo komercialno taktiziranje. Zaradi specifičnosti večine 
naložb ima notranji uporabnik odločilno vlogo pri sprejemanju odločitev in nabavni enoti prepusti 
le administrativna opravila, med uporabniki in dobavitelji pa se razvijejo trdna razmerja, ki jih je 
težko spremeniti. Izkušnje kažejo, da lahko strokovni pristop k nabavnim opravilom v storitvenih 
institucijah omogoči prihranke celo med 5% in 20 % (van Weele; 1998: 367-374). Koncept enotnega 
menedžmenta pomožnih dejavnosti se mi zdi zelo smotrn vsaj za vladne institucije. Nekatere izmed 
njih bi lahko prevzele vlogo nabavne enote ali vsaj štabne organizacijske enote (kot strokovnjaki z 
znanjem z določenega področja) in pripomogle k večji strokovnosti in učinkovitosti (projektov) 
nabave nekaterih vložkov. Tudi glede vložkov so javne institucije tipične storitvene institucije in le 
prodaje jim ni potrebno pospeševati. Za svoje delovanje kupujejo izdelke ali najemajo storitve.  
Razlike na medinstitucionalnih tržiščih storitev in izdelkov obstajajo: stroški zamenjave izvajalca 
storitve so vsaj tako visoki kot stroški zamenjave prodajalca izdelka, z nakupom storitve povezano 
tveganje je večje, določanje kakovosti je težje, stopnja potrebnega sodelovanja med naročnikom in 
dobaviteljem je za storitve večja kot za izdelke (Žabkar; 1999: 19). Medinstitucionalni trg storitev 
sestavljajo vse institucije, ki prodajajo in kupujejo storitve. Institucije kupujejo storitve z namenom, 
da jim bodo v pomoč pri poslovanju, v okviru katerega proizvajajo izložke. Te nato plasirajo 
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(prodajajo, dajejo v najem ali dobavljajo) odjemalcem. Medinstitucionalno kupovanje storitev je 
postopek odločanja, pri katerem naročniki zaznajo potrebo po storitvi ter nato raziščejo, ocenijo in 
izberejo možne storitvene institucije (Kotler; 1996: 205). Na drugi strani opravijo običajno neposredno 
trženje tržniki dobavitelja. Temelj neposrednega trženja je interaktivno komuniciranje. Neposredno 
trženje se deli na trženje na daljavo (oglaševanje za neposreden odziv, prodajanje po pošti in 
telemarketing) in na osebno trženje. Osebni stik med partnerji je bistvenega pomena pri trženjskem 
komuniciranju v storitvenih dejavnostih, zato je osebno trženje najpogostejša in najpomembnejša 
oblika neposrednega trženja storitvenih institucij. Med osebno trženje sodi osebna prodaja, ki je 
sicer najdražja oblika neposrednega trženja, a je učinkovita. Intenzivnost stikov pri osebni prodaji v 
trženju med institucijami je pogojena s kompleksnostjo storitev, velikostjo posla in okoliščinami 
kupoprodaje. Prednosti osebnega trženja se kažejo v visoki kakovosti sporazumevanja, vključno s 
predstavljanjem storitev in utrjevanjem osebnih stikov (Tavčar; 1997: 108-112). Posebnosti trženjskega 
spleta v medinstitucionalnem trženju storitev izhajajo iz tega, da je v medinstitucionalnem trženju 
izložek najpomembnejši. S svojo storitvijo izvajalci le-te zadoščajo potrebam naročnikov, hkrati pa 
lahko prebujajo tudi nove potrebe. Naročniki kupujejo koristi, ki jih prinašajo storitve. Zaradi 
relativne maloštevilnosti naročnikov so storitvene institucije prisiljene v izvajanje svojih storitev po 
meri nabavnikov ali odločevalcev o nabavi in zato pogosto prilagodijo svojo ponudbo potrebam 
posameznih naročnikov, da s tem lažje pridejo do podpisa pogodbe. Odločitve o tem, kakšne bodo 
storitve, imajo bistvene in dolgoročne posledice na oba partnerja. Zato ima v medinstitucionalnem 
trženju storitev strateška usmeritev vsebine storitev prevladujoč pomen med vsemi usmeritvami v 
trženjskem spletu. Izmed lastnosti storitev ima kakovost največji pomen, saj nezadostna kakovost 
ali nezanesljivost povzročita posledično škodo, ki presega ceno storitve. Zaradi tega je zagotavljanje 
vsaj zadovoljive (pogosto celo negospodarne) kakovosti običajna usmeritev odločevalcev pri 
naročanju storitev. Posledica takšne usmeritve je, da se nabavniki raje odločajo za storitvene 
institucije, ki so pridobile certifikate, uporabljajo standarde in metodologije, imajo ugledne 
reference in podobno, saj je dokumentirana kakovost bistvena za zniževanje občutenega tveganja 
odločevalcev pri naročanju storitev (Tavčar; 1997: 76-78). Medinstitucionalni trg storitev v slovenskem 
javnem sektorju je zaradi zahtev Zakona o javnih naročilih okrnjen, saj tržniki dobavitelja v javnih 
institucijah ne morejo in ne smejo opravljati neposrednega trženja, še manj pa osebnega trženja, ki 
pa je bistvena oblika neposrednega trženja storitvenih institucij. Ker naj bi javne institucije 
zagotavljale kakovostne storitve državljanom, se njeni odločevalci o nabavi zelo pogosto odločijo 
za kakovostne storitve, ki jih v javnih razpisih poskušajo zagotoviti z dokumentirano kakovostjo. 
Vendar je kakovost storitve povezana z njenim izvajalcem. Ta človek morda v času razpisa ni več 
zaposlen v storitveni instituciji, ji pa lahko s svojimi referencami (neupravičeno) pripomore k 
pridobitvi točk pri točkovanju in posledično pri pridobitvi posla, ki morda ne bo izveden tako 
kakovostno, kot so odločevalci o nabavi v javni instituciji pričakovali. Zato morajo biti pri 
točkovanju zelo previdni in vrednotiti tisto, kar je dejansko pomembno za končno kakovost storitve.  

3.5.9. Nabavljanje javnih institucij 
Posebnosti nabave javnih institucij so nizek proračun, nadzor javnosti, birokratski postopki z veliko 
»papirnega« dela, natančna navodila in nepotrebni pravilniki, zamude pri sprejemanju odločitev in 
pogoste zamenjave nabavnikov, ki morajo med predloženimi ponudbami dobaviteljev zaupati 
naročilo ponudniku s ponudbo, ki ustreza vsaj najmanjšemu še sprejemljivemu standardu (ali ga 
presega) in katere cena ni previsoka. Ker je pri javnih naročilih dan največji poudarek ceni, morajo 
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dobavitelji zmanjšati svoje stroške in upoštevati, da oglaševanje in osebna prodaja pri pridobivanju 
javnih naročil nimata posebnega učinka ter da imajo običajno domači dobavitelji prednost pred 
tujimi (Kotler; 1996: 119-221). Fiksna cena, cena na enoto in ciljna končna cena zahtevajo podroben 
opis zahtevane kakovosti vložkov (Huston; 1996: 157), drugi možni načini določanja cen pa so še cena 
v višini pokritja stroškov s stimulativnim dodatkom, s fiksnim dodatkom ali z dodatkom v višini 
deleža osnovne cene. Napačen način določanja cene lahko povzroči probleme s kakovostjo, stroški 
in/ali termini. Fiksna cena nujno zahteva jasno, natančno in popolno opredelitev količine, vsebine in 
terminov dela. Je zelo uporabna za zbijanje cen ponudnikov, a ima negativne posledice v občutnem 
morebitnem naknadnem povečanju cen, čas za pripravo razpisa je daljši, pogosto povzroča težave 
pri zagotavljanju kakovosti in doseganju terminov. Cena na enoto zahteva natančen opis 
kompleksnosti dela in ocene verjetne količine dela ter predvidenih terminov. Ima podobne 
negativne lastnosti kot fiksna cena, uporabna pa je pri vnaprej neznani natančni količini potrebnega 
dela (Huston; 1996: 37-43). Proces nabavnega razpisa je posebna oblika nabavljanja, ki vključuje 
definiranje vložka, poziv k oddaji ponudb, odziv ponudnikov, vrednotenje ponudb, pogajanja o 
pogodbi, končna izbira dobavitelja in podpis pogodbe (CCTA; 1995: 61). Pri razpisu naročnik v 
sredstvih javnega obveščanja pozove možne dobavitelje, da predložijo pisne ponudbe za pridobitev 
razpisanega dela. Za posebne pogoje razpisa se lahko zainteresirani ponudniki pozanimajo 
neposredno pri naročniku. Praviloma se razpis nanaša na vse možne ponudnike (splošni razpis), 
lahko pa je usmerjen na le nekaj ponudnikov. Ponudniki lahko pri razpisu ponudijo cene le po 
razpisnih pogojih. Na razpisu uspe tisti ponudnik, za katerega naročnik meni, da mu najbolj ustreza. 
To ni nujno najcenejši ponudnik, ker vplivajo na dokončno odločitev tudi drugi dejavniki, predvsem 
kakovost ponujenega, verjetnost pravočasnega dokončanja razpisanega dela, zanesljivost dobave 
oziroma izvedbe, možnost nadaljnjega vzdrževanja in servisiranja, reference in boniteta ponudnika 
in podobno. Ker je na podlagi razpisov možno ravnati gospodarno s sorazmerno skromnimi 
sredstvi, ki so namenjena javnim delom, so razpisi obvezni za javna dela, ki se financirajo iz javnih 
sredstev (Potočnik; 1998: 189-192). Vendar so javni razpisi zaradi zahteve po preglednosti delovanja 
javnih institucij pogosto preveč omejeni. Slabost sistema Compulsory Competetive Tendering v Angliji je 
bila v preveč togih in podrobnih določilih obveznega javnega natečaja za dodelitev javnih sredstev, 
ki so pretirano omejevala porabo javnih sredstev in dopustila izvajalcem premajhen manevrski 
prostor. Težnja po racionalni oziroma učinkoviti porabi sredstev je torej oblikovala preveč toga 
pogodbena določila, ki so omejevala uspešnost koncesionarjev (Rus; 2001: 37). Po zatrjevanju 
slovenskih naročnikov in ponudnikov je tudi pri javnih naročilih v Sloveniji podobno.  

3.5.10. Posebnosti delovanja slovenskih javnih institucij 
V slovenski politiki je že iz zgodovine običajno, da se drugače misleče istoveti s slabim. Slovenski 
politiki znajo diskvalificirati, obsojati in rušiti pretekla dejanja, ne znajo pa ustvariti novo in boljše. 
Močni so v negaciji in etiketiranju (udbomafija, neokomunizem, klerikalizem), strah jih je svobode 
in demokracije, težijo k absolutni oblasti, manipulirajo z ljudmi, se izživljajo z odkrivanjem afer 
(Grmič v Rus [ur.]; 1997: 12). V slovenskem javnem sektorju je opazna pretirana centralizacija, posledica 
katere je vedno več pojavov korupcije, saj sta centralizacija in korupcija povezana procesa (Brejc; 
2000: 107). Nekakovostna državna regulacija je glavna razvojna ovira v Sloveniji, zato je 
podjetizacija države ključno razvojno vprašanje. Če hoče javni sektor slediti razvojnim trendom 
zasebnega sektorja, mora uporabiti tehnike in metode menedžmenta, ki so se razvile v zasebnem 
sektorju. Koncept vzdržne države in njene operativne uresničitve z novim javnim menedžmentom je 
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primeren za majhne države, za katere je še posebej značilno prepletanje med javnimi in zasebnimi 
vezmi, interesi in vlogami. Kadar je zaupanje državljanov v korektnost politične elite nizko, kakor 
je na podlagi izsledkov iz javnomnenjskih raziskav v Sloveniji, je možno pričakovati več osebnih 
sporov in koruptivne kooperacije (Rus; 2001: 78-105). V slovenskem krogu elite, ki je relativno 
majhen in vanj drugi nimajo vstopa, se vsi poznajo med seboj in drug do drugega niso indiferentni, 
temveč so ali prijatelji ali sovražniki (Ribnikar v Repovž; 08.12.2001: 6).  

3.5.10.1. Usposabljanje slovenskih javnih uslužbencev 
Pri prenovi javnega sektorja je nujno nenehno posodabljanje obstoječega in pridobivanje novega 
znanja javnih uslužbencev na posameznih profesionalnih področjih, hkrati pa tudi na področjih 
politike, menedžmenta, zakonodaje, ekonomije, komunikacije in etike upravnega dela (Miglič; 2002: 
9-10). Usposabljanje navadno vključuje uvajalne in nadaljevalne programe. Pri prvih gre za 
informiranje javnih uslužbencev o vlogah javnega sektorja, relevantni zakonodaji, pravilih in 
kodeksih, postopkih delovanja in mehanizmih odgovornosti ter o vlogi vrednot pri odločanju. 
Nadaljevalni programi so navadno namenjeni tistim z nekaj izkušnjami pri delu v javnem sektorju 
in povečujejo usposobljenost za odločanje in posebne sposobnosti za delo (Kavčič v Kavčič, Kovač [ur.] 
et al.; 1999: 135). Pomanjkanje določenih znanj javnih uslužbencev je opazno tudi pri javnih naročilih, 
kjer nabavnike velikokrat predstavljajo javni uslužbenci, ki so odgovorni za določeno strokovno 
področje, nimajo pa ustreznih znanj in tudi ne mandata svojih nadrejenih. V javnih institucijah z 
veliko zunanjega izvajanja so znanja s področja izbire in obvladovanja zunanjih izvajalcev veliko 
bolj pomembna kot tehnična znanja. Ta znanja namreč imajo zunanji izvajalci in zgolj zaradi tega 
naj bi se jih najemalo v javnih institucijah (Kožman; 2002: 224). Razveseljivo je, da Upravna 
akademija postaja specializirana šola v državni upravi, namenjena usposabljanju in nadgrajevanju 
znanja javnih uslužbencev (Marenčič; 2000: 25). Proces njihovega usposabljanja vsebuje šest faz: 
opredelitev potreb usposabljanja, določitev ciljne skupine javnih uslužbencev, določitev ciljev 
usposabljanja, oblikovanje programa usposabljanja, izvajanje usposabljanja in vrednotenje 
usposabljanja (Brejc; 2000: 59-62). Pri tem je potrebno upoštevati ciljno usposabljanje, ki je skladno s 
strateškimi cilji javnega sektorja, cilji posameznih institucij javnega sektorja in individualnimi cilji 
posameznih javnih uslužbencev (Kovač v Miglič; 2002: 12). 

3.5.10.2. Projektni način dela v slovenskih javnih institucijah 
Najpogostejši vzrok za to, da projektni način dela v slovenskih institucijah ni uporabljen pogosteje 
(in ni bolj kakovosten od dosežene stopnje), je predvsem neizobraženost zaposlencev s področja 
menedžmenta projekta (Lukin; 2002: 81-84). To se odraža tudi v javnem sektorju. Normativni in 
organizacijski vidik projektnega načina dela v javnem sektorju sta slabo urejena, več je bilo 
narejenega z vidika metodologije in tehnološkega vidika programskih orodij za podporo 
projektnemu načinu dela. Na CVI uporabljajo za obvladovanje projektov MS Project, MS Office in 
v okolju Lotus Notes izdelano programsko opremo z imenom Projektna pisarna, ki je bila že 
nekajkrat nadgrajena (Novaković, Kolšek; 2000: 18-20). Uporabo te programske opreme (skupaj z 
organizacijsko enoto Programsko-projektna pisarna CVI) omogočajo (zastonj) tudi drugim 
državnim institucijam, ki pa se tega le malo poslužujejo. Pri izdelovanju ocene ekonomske 
upravičenosti MS EA (Černe, Kolšek, Vintar et al.; 2002) smo ugotavljali, da je vprašljiva tudi kakovost in 
količina (ter zato tudi smotrnost) uporabe standardne (ali celo profesionalne) programske opreme 
znotraj paketa MS Office, predvsem MS Access in MS Outlook, pa tudi znanje funkcionarjev in 
javnih uslužbencev o uporabi ostale programske opreme (predstavitvena grafika, preglednica in 
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urejevalnik besedila) je zelo vprašljivo. Menim, da je v javnih institucijah tudi zelo malo 
uporabnikov programske opreme MS Project, ki je lahko zelo uporabno orodje zlasti pri zamišljanju 
(in deloma tudi pri nekaterih izračunih, predvsem pa pri prikazu medsebojnih povezav med 
potrebnimi aktivnostmi) terminskega plana izvedbe posameznega projekta.  
V slovenskem javnem sektorju opredeljujeta projektni način dela MVPDU (sprejeta s sklepom 
Vlade RS na 13. seji že 15.05.1997) in njen aneks za projekte informatizacije. Slednji v osnovi 
temelji na PRINCE 2 (MVPDU-IT; 2001: 1), a je v novejši različici že dopolnjen z izkušnjami večjega 
števila udeležencev projektov v javnih institucijah (Kolšek, Kožman, Wohinz: 2001: 98). Vendar ni 
popolnoma jasno, ali za konkretni projekt uporabiti enotno metodologijo ali MVPDU-IT. 
Obvladovanje projektov (informatizacije) v javnih institucijah je težavno v vseh fazah življenjskega 
cikla. Pogosto je potrebno sodelovanje večjega števila strokovnjakov, ki so neredko iz različnih 
institucij javnega (in zasebnega) sektorja. Člani projektnega tima morajo poznati zakonodajo s 
področja javnega sektorja, vsebino delovnega področja, organizacijsko problematiko in tehnični 
vidik informatizacije. Proces planiranja in končni projektni plani so zelo pogosto slabe kakovosti in 
ne v pomoč, temveč le zato, ker morajo biti. Ko so ob podpisu pogodbe narejeni, obležijo v predalu 
in se ne spreminjajo več. Zato za nadaljnje spremljanje in obvladovanje projekta sploh niso 
uporabni. Zanje se le porabi čas in energija javnih uslužbencev in zunanjih izvajalcev. Večina 
udeležencev projekta se izogiba risanju strukturnega diagrama izložkov in odvisnosti med 
potrebnimi aktivnostmi njihovega proizvajanja, zato so tudi ostali plani (potreba po ljudeh in drugih 
vložkih, finančna sredstva, trajanje projekta), ki izhajajo iz določenih predpostavk in predhodno 
zamišljenih izložkov ter aktivnosti, manj zanesljivi. Nikakor ni dovoljeno, da bi za potrebe 
projektov spremenili organizacijsko hierarhijo javnih institucij, čeprav so posamezni (najvišji) javni 
uslužbenci člani premnogih projektov in ne morejo kakovostno delovati na vseh. Komuniciranje je 
pogosto pomanjkljivo. Če se sogovorniki medsebojno spoštujejo, so pogovori ponavadi prijazni in 
prijetni, a pogosto niso iz področja vsebine projekta. Spremljanje projekta in poročanje o njem ni 
preveč pomembno, dokler ne pride do zamud, usklajevanja (in podpisovanja aneksov k pogodbam) 
z izvajalci ali prevelikih zahtev po finančnih sredstvih javnih institucij. Zaključna poročila o 
projektih se pišejo zelo redko, če pa se že napišejo, ne verjamem, da jih prebere dosti ljudi, čeprav 
bi ravno ta dokumentacija bila zelo dobrodošla za pridobivanje znanja manj izkušenih javnih 
uslužbencev (in morda tudi študentov). Že poznavanja projektnega načina dela in obeh metodologij 
med javnimi uslužbenci ni dovolj (Kolšek, Černe; 2002a: 334-338), zato je jasno, da se projektni način 
dela ne uporablja dovolj (kakovostno), poleg tega sploh ni jasno, katera javna institucija je dolžna 
uporabiti katero izmed obeh omenjenih metodologij. Projekti se umeščajo v obstoječo 
organiziranost javnega sektorja in znotraj hierarhične organizacijske strukture posameznih javnih 
institucij, zato je težko obvladovati predvsem medresorske projekte, kjer sodeluje več različnih 
javnih institucij. Javne uslužbence in funkcionarje je težko pripraviti do medsebojnega dogovarjanja 
in usklajevanja. Večina raje obdeluje svoj vrtiček. Kar je pomembno za celotni javni sektor in širše, 
običajno ni v njihovi pristojnosti. Javni uslužbenci pogosto čutijo projekt le kot dodatno delo, za 
katerega bodo v primeru zadovoljstva naročnika projekta (in javnosti) poželi slavo (in finančno 
nagrado) drugi (običajno njihovi nadrejeni), v primeru neuspeha pa bo hitro znano, kdo je bil član 
projektnega tima. Če so projekti dlje časa trajajoči, je možno, da se funkcionarji zamenjajo. Pogosto 
se s tem (neupravičeno) zamenja tudi prioriteta nalog in delo na projektih se vsaj upočasni, če ne že 
ustavi. Tudi to bi bilo potrebno preprečiti. Ko se projekt vzpostavi, se zgolj zaradi menjave 
funkcionarjev njegova prioriteta ne bi smela več (neupravičeno) spreminjati. Ta misel nakazuje na 
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to, da v projektnih svetih naj ne bi bili funkcionarji, temveč zgolj javni uslužbenci z dovolj 
avtoritete, odgovornosti, znanja in časa za delo na projektih. Znano je, da bi se menedžer projekta 
moral z drugimi menedžerji in predvidenimi člani projektnega tima pogajati oziroma boriti za 
njihovo sodelovanje pri projektu, kar je v javnih institucijah zelo težko, dogovoriti se o sodelovanju 
strokovnjakov iz različnih javnih institucij pa praktično nemogoče.  

3.5.10.3. Informatizacija v slovenskih javnih institucijah 
V sodobni družbi morajo javne institucije uporabiti sodobno informacijsko tehnologijo za dvig 
učinkovitosti, kakovosti in dostopnosti njihovih storitev (Kovačič; 1998: 10). Na ministrstvu za 
informacijsko družbo (MID) že nekaj časa promovirajo odprto kodo, odprte sisteme, odprte 
standarde, standardne protokole in odprte oblike zapisa podatkov javnih institucij. Usmeritev od 
predstavitvenih spletnih strani k preprostim, lahko dostopnim, verodostojnim in uporabnim 
podatkovno in storitveno usmerjenim spletnim storitvam je nuja (Kranjc; 2001: 77-81). Premisliti je 
treba tudi o možnosti teledela nekaterih javnih uslužbencev, ker je to prilagodljiv način dela na 
daljavo, ki se izvaja s pomočjo informacijske tehnologije na delovnem mestu, oddaljenem od 
delodajalca ali od klasičnega delovnega mesta v instituciji (Jereb v Kovač [ur.] et al.; 1999: 317). 
Omogočajo ga telekomunikacije. Osnovna pomanjkljivost teledela je socialna izolacija in 
pomanjkanje stika s sodelavci, vendar pa je občasna uporaba tega načina dela v različnih 
kombinacijah s klasično obliko dela v prihodnje zelo verjetna (Gradišar, Resinovič; 1996: 417). Najbolj 
opazen s področja informatizacije slovenskega javnega sektorja je portal e-uprava (www.gov.si), 
vendar portali le povečujejo možnost komuniciranja javnih institucij s prebivalstvom in ne 
izboljšujejo poslovnih procesov v javnem sektorju. Najprej je potrebno izvesti notranjo integracijo 
poslovnih procesov in potem začeti z razvojem zunanjih poslovnih procesov (Novinec; 2002: 296). V 
notranjem poslovanju javnih institucij je veliko razmeroma standardiziranih dejavnosti, ki so zelo 
primerne za vključevanje v elektronsko poslovanje. Pri njegovem uvajanju v javni sektor je nujna 
prenova poslovanja, kar je lahko pomemben (stranski) učinek. Del pobud za elektronsko poslovanje 
javnega sektorja prihaja iz gospodarstva, predvsem na področju carine, davkarije, statistike, javnih 
razpisov oziroma elektronskih javnih nabav (Toplišek; 1998: 21). Urad za javna naročila je že dal pobudo 
o ustanovitvi medresorske skupine za pripravo tehničnih in zakonodajnih predlogov za prehod na 
elektronsko (in delno centralizirano) poslovanje javnih naročil (UJN-5; 2002). Poleg tega lahko javni 
sektor z uporabo elektronskega poslovanja doseže večjo učinkovitost, se približa uporabnikom in 
opravlja kakovostnejše administrativne storitve z manjšimi stroški še v upravnih postopkih, 
administrativnih storitvah in podobno. Nasploh ima lahko javni sektor s posredovanjem podatkov, 
znanja in izkušenj pomembno vlogo pri vzpostavljanju primernega okolja za razvoj elektronskega 
poslovanja (in drugega znanja) v slovenski družbi. Poglavitna naloga javnega sektorja je 
zagotovitev pravnega sistema, ki bo stimuliral razvoj elektronskega poslovanja in ustrezno 
zavaroval javne interese (varovanje zasebnosti in avtorskih pravic, preprečevanje goljufij, zaščita 
uporabnikov, javna varnost). S tehnološko infrastrukturo lahko javni sektor postavlja nacionalne 
standarde in preizkuša nove tehnologije, preden se začnejo množično uporabljati (Jerman Blažič et al.; 
2001: 161). Tehnologija elektronskega poslovanja se namreč v institucije uvaja z namenom boljšega 
obvladovanja podatkov in izboljšanja poslovnih procesov. Z uvajanjem elektronskega poslovanja 
lahko tudi javne institucije postanejo učinkovitejše, znižajo stroške poslovanja in omogočijo bolj 
prilagodljivo poslovanje znotraj javnega sektorja in z dobavitelji (Sterle; 2001: 64-68), pa tudi z 
državljani, saj strategija elektronskega poslovanja predvideva uvedbo elektronskega poslovanja v 



 

 93

postopke znotraj javne uprave ter v vse pomembnejše upravne storitve za fizične in pravne storitve 
najpozneje do leta 2004 (SEP 2004: 7-8). Možnost elektronskega poslovanja slovenskih javnih 
institucij pa poleg Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Uredbe o pogojih 
za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje predvideva tudi Zakon o splošnem upravnem 
postopku. Temu se vedno bolj prilagaja tudi ostala slovenska zakonodaja. Splošno priznana 
definicija pojma elektronsko poslovanje ne obstaja (Osojnik et al.; 2002: 5), zato me ne čudi mnenje, da 
ta izraz za javni sektor ni najbolj primeren in da je boljši izraz elektronske transakcije (Toplišek; 1998: 
4). Ne glede na izraz bi lahko javni sektor (iz izkušenj zasebnega sektorja po svetu) s prehodom na 
elektronsko (internetno) poslovanje precej privarčeval (Mrkaić v Sterle; 2001: 64-65), čeprav je 
elektronsko poslovanje javnih institucij s prebivalci eno najzahtevnejših področij, ker zahteva 
lokalni dostop vseh prebivalcev do elektronskih storitev javnih institucij. Zato bo sčasoma ločitev 
elektronskega poslovanja javnih institucij na poslovanje s poslovnimi subjekti in na poslovanje s 
prebivalci odpravljena, ker ne bo možno neposredno ločiti, kdo je državljan in kdo poslovni partner 
(Jerman Blažič et al.; 2001: 17-18), poleg tega pa v vsakem primeru opravlja transakcije (fizična) oseba, le 
da v enem primeru predstavlja sebe, v drugem pa deluje kot predstavnik pravne osebe.  
Elektronsko povezovanje javnih institucij omogoča hrbtenično prostrano komunikacijsko omrežje 
HKOM (SEP 2004: 72). Intranet je omrežje, ki deluje znotraj ene institucije. Ekstranet je navidezno 
zasebno omrežje ali intranet, ki je prek javno dostopnega interneta dostopen ožjemu krogu 
poslovnih partnerjev (Jerman Blažič et al.; 2001: 16). Najbolj znana programska oprema za (neke vrste) 
intranet (oziroma tehnologija za podporo sodelovanju) je Lotus Notes (Jerman-Blažič; 1996: 42), ki ga 
uporabljajo tudi slovenske javne institucije. CVI poudarja pomen izkoriščenosti intraneta, ker 
omogoča povezovanje spletnih tehnologij in sodelovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev (SEP 
2004: 65). Poslanstvo CVI je uvajati informacijske infrastrukture v državne organe RS in pomagati pri njihovi 
informatizaciji, nekatere glavne pristojnosti pa so izdajanje mnenj v zvezi s projekti informatizacije 
posameznih državnih institucij, zagotavljanje enotnih metodologij in standardov na področju 
informacijske tehnologije, strokovni nadzor pri izvajanju in uvajanju aplikativne programske 
opreme državnih institucij, zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev in informacijske infrastrukture 
ter metodološka in tehnološka koordinacija pri razvoju projektov (Ur. l. RS 46/93). Kljub temu v 
javnih institucijah sicer praviloma kupujejo standardizirano informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, a po nepotrebnem za enak delovni postopek naročajo izdelavo različne programske 
opreme (Brejc; 2000: 114-115). CVI bi moral prevzeti koordinacijo vsaj med institucijami državne 
uprave in za začetek zbrati zahteve oziroma želje vseh institucij (državne oziroma) javne uprave v 
zvezi z njihovo informatizacijo. Za nadaljnjo smotrno informatizacijo institucij državne uprave (in 
morda celotnega javnega sektorja) pa bi bilo potrebno še precej več. Vendar bi lahko bil tudi 
rezultat edinstven in skladen z mnenjem, da javni sektor lahko prispeva k vzponu inovativnih 
gospodarskih subjektov, saj s povpraševanjem ključno vpliva na kakovost ponudbe in na njihovo 
potrebno tehnološko usposobljenost. Če Slovenija želi spodbuditi razvoj skupin za tekmovanje v 
globalni novi ekonomiji, mora v domačem gospodarstvu naročiti izvedbo zahtevne informatizacije 
celotne javne uprave in zahtevati rešitve, ki jih že uveljavljene rešitve ne podpirajo. Kakovostna 
informacijska podpora javni upravi, ki zagotavlja visoko stopnjo preglednosti in poenostavlja 
papirologijo, bi prispevala k večji učinkovitosti poslovanja javnega sektorja. Ob tem bi visoke 
zahteve izvajalce silile v obvladovanje novega znanja. Skupina gospodarskih subjektov, ki bi zmogla 
integrirano, vrhunsko in inovativno informatizacijo slovenskega javnega sektorja, bi morala 
obvladati znanje in tehnologijo, s katerima bi se lahko uvrstila v sam vrh svetovne ponudbe 
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informatizacije. Podobno bi lahko javne institucije s svojim povpraševanjem vplivale tudi na razvoj 
drugih gospodarskih panog. Na žalost obstaja veliko načinov, kako se lahko tudi tak pristop k 
spodbujanju tehnološkega razvoja izrodi v strankarski klientilizem in nekoristno zapravljanje 
proračunskih sredstev. Vendar je usmerjeno povpraševanje institucij javnega sektorja, ki izvajalce 
sili v obvladovanje inovativnih tehnologij, ena redkih strategij (Alkalaj; 25.10.2000), ki lahko omogoči 
trajnostni razvoj in povečevanje gospodarske, socialne in okoljske blaginje prebivalcev Slovenije 
(UMAR; 2001: 8). Čeprav poziv k sodelovanju ni nov, se še vedno ni uresničil. Upam, da se bo.  

3.5.10.4. Nabava v slovenskih javnih institucijah 
Javno naročilo je celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev 
ali gradenj (Zakon o javnih naročilih). Zakon o javnih naročilih povzema smernice evropskih direktiv. 
Po mnenju mnogih preveč dosledno (Sotlar v Zagorac; 19.03.2003) in ne ravno posrečeno. Gospodarska 
zbornica Slovenije je vselej nasprotovala nepremišljenemu, prepogostemu spreminjanju zakonodaje 
s področja nabav javnih institucij. Spreminjanje pa je ravno takšno, če ni pogojeno s predhodno 
temeljito analizo stanja javnega naročanja. Le-te in predlogov za izboljšanje učinkovitosti naročanja 
Urad za javna naročila do leta sploh 2002 ni mogel opraviti, saj je šele takrat objavil Navodilo o 
enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001 (Rajter; april 2002: 
26). Slovenski davkoplačevalci moramo zato pokrivati stroške za poskusno uvajanje evropske 
zakonodaje pri nas, ob tem pa slovenske strokovnjake iz javnega sektorja poučujejo vprašljivo 
usposobljeni strokovnjaki iz EU. Nasploh je bil v zadnjih letih glavni cilj slovenskih funkcionarjev 
sprejetje, usklajevanje in uvajanje Zakona o javnih naročilih in Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja. Vendar bi morala biti ta dva zakona le sredstvo za vzpostavitev urejenega sistema javnih 
naročil, ki zadovoljuje potrebe javnega sektorja na podlagi vzpostavitve trga javnih naročil, 
povečanja konkurenčne sposobnosti domačega gospodarstva in rasti moči domačega gospodarstva. 
S tem bi bila javna naročila le orodje, s katerim država pozitivno vpliva na razvoj domačega 
gospodarstva, ki bi se moralo okrepiti in se usposobiti za konkurenčne nastope na tujih trgih. Cilja 
na področju javnih naročil pa ne bo možno doseči, če javni sektor ne bo proučil stanja in pogojev 
delovanja trga javnih naročil v Sloveniji, postavil pravila in prevzel odgovornost za izvajanje 
postavljenih pravil (Rajter; maj 2002: 34-35). Nasploh se mi zdi, da bi v Sloveniji morali celotno 
prilagajanje zahtev EU izvesti bolj počasi in s premislekom, ne pa sprejemati zakonodajo in delati 
na nek (nesmotrn) način le zato, ker tako delajo tudi v EU in/ali so to zahteve EU, kjer so direktive 
s področja javnih nabav v fazi spreminjanja, tako kot tudi pri nas. Zakon o javnih naročilih torej 
zajema nabavljanje in ne le naročanje javnih institucij. Po mnenju mnogih bi moral vključevati 
celotno oskrbovanje, za kar pa mu manjkajo določila o tem, kako spremljati in ocenjevati izpolnitve 
naročila, kar deloma rešuje Zakon o javnih financah. Poleg tega je povezava s pripravljalnimi opravili 
nabave zelo slaba in se ne izvaja, kakor jo predpisuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja. Na področju informatizacije institucij javne uprave se tudi ne 
uporablja Uredbe o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev v 
organih državne uprave. Že upoštevanje obstoječe normativne ureditve bi lahko zelo povečalo 
smotrnost nabav javnih institucij. Pomanjkljivosti obstoječega nabavnega procesa v javnih naročilih 
slovenskih javnih institucij so precej znane in povzročajo mnogo nepotrebnih naporov in stroškov 
tako javnih uslužbencev kot zaposlencev v zasebnih institucijah, ki se prijavljajo na javne razpise.  
Te pomanjkljivosti so predvsem predolgi nabavni časi in veliko administrativnega dela ter 
izpolnjevanja papirnih obrazcev zgolj zaradi potrebe po skladnosti s pravilniki in navodili. Veliko je 
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ročne obdelave podatkov, s čimer je povezana precejšnja možnost napak. Naročilom v nabavnem 
procesu ni možno neposredno slediti, kar otežuje načrtovanje dela. Ponudniki ponujajo na javnem 
razpisu in nato v pogodbi podpišejo nižjo ceno, kot jo kasneje dejansko zaračunajo posameznim 
organizacijskim enotam javnih institucij. Izbrani ekskluzivni ponudnik ponuja dražje vložke, kot bi 
jih posamezne javne institucije lahko kupile na prostem trgu. Ker ni omogočen ažuren in trenuten 
pregled nad naročenimi in dobavljenimi vložki, ni mogoče uveljavljati količinskih popustov. 
Oteženo je naročanje v obdobju, ko poteče časovno omejena pogodba, nov javni razpis pa še ni 
zaključen. Do takšnih obdobij zlasti zaradi nepravočasno sprejetega državnega proračuna ali 
predvidenih revizijskih postopkov javnega naročanja prihaja precej pogosto (Sterle; 2001: 67). Zaradi 
težav pri zagotavljanju proračunskih sredstev prihaja tudi do problemov pri dinamiki zagotavljanja 
sredstev in posledično pri plačevanju (Kamnar; 1999: 89). Zaradi neprimernih meril stroški javnih 
naročil stalno rastejo (Rajter; oktober 2001: 26), med merili pa se redno pojavlja cena, ki mora biti zato 
še posebej natančno opredeljena (Mužina, Vesel; 2002: 220). Cena je velikokrat najbolj pomembno 
merilo za izbiro izvajalca, ker se pred postopkom javnega naročila pogosto ne izvede analize 
zahtev. Glede na predpise s področja javnih naročil morajo javne institucije sklepati pogodbe 
praviloma s fiksno ceno, pri katerih tveganje glede povečane količine dela nosijo zunanji izvajalci 
(Kožman; 2002: 223-224), ki morebitne dodatne stroške na različne načine (zlasti s slabšo kakovostjo) 
poskušajo prevaliti na naročnika. Primerno merilo za ceno se je izkazalo tisto, ki ponudbe ovrednoti 
glede na najnižjo ponudbeno ceno med njimi. Ta ponudba dobi maksimalno možno število točk pri 
tem merilu, ostale ponudbe pa sorazmerno manj. S tem postanejo ponudniki igralci v teoriji iger4, 
saj morajo predvideti špekulacije oziroma reakcije drugih (možnih) ponudnikov.  
Po mojem mnenju je tudi pomanjkljivo kontroliranje in analiziranje nabave v institucijah javnega 
sektorja krivo za marsikateri neupravičen podpis aneksa in zapravljanje javnih sredstev. Ker nihče 
ne ve, kako poteka nabavljanje (oziroma oskrbovanje), tega procesa ni možno izboljšati, kaj šele 
doseči močno pogajalsko pozicijo javnih institucij zaradi velikih količin nabave standardnih 
vložkov. Zato tudi (morebitno) določanje strateških usmeritev nabave in raziskovanje nabavnega 
trga ne moreta biti tako koristna, kot bi lahko bila. Sploh pa ju zelo pogrešam. Ker torej vsa prejšnja 
(pripravljalna) opravila nabave niso opravljena, je (v tem primeru celo racionalna) posledica ta, da 
tudi načrtovanja nabave javnih institucij pravzaprav ni. S slabo popotnico se torej začenjajo opravila 
izvršitve nabave, ki so vsaj v začetnih fazah iskanja in analiziranja ponudb ter izbora dobaviteljev 
relativno solidno opravljena, čeprav bi se lahko njihov končni rezultat še izboljšal, če bi v javnih 
institucijah izboljšali izdelovanje nabavne kalkulacije. To bi se zgodilo, če bi k delu pristopali bolj 
timsko in multidsciplinarno ter združili mnogotera znanja, ki jih javni uslužbenci imajo in znajo 
uporabiti. Mnogo manj dela bi imeli tako javni uslužbenci kot zaposlenci pri ponudnikih, če bi se 
pri pripravi ponudb zahtevalo manj dokazil o izpolnjevanju obveznih pogojev za sodelovanje v 
postopku javnega naročila. Veliko večino izmed njih (razen morda o razpolaganju z zadostnimi 
tehničnimi zmogljivostmi ter deloma o finančni in poslovni sposobnosti) različne javne institucije že 
imajo v svojih evidencah, zato bi bilo primerno (in glede na Zakon o splošnem upravnem postopku 
zakonito), če bi ta dokazila pristojne javne institucije centralizirano zbirale za vse ponudnike in (po 
potrebi ali periodično) opozarjale naročnike na njihovo neizpolnjevanje. V tem delu je Zakon o 

                                                 
4 Teorija iger skuša obdelati teorijo odločanja z dodatnim upoštevanjem možnih alternativ nasprotnika (Brekić v Florjančič 
[ur.] et al; 1995: 361), ki se mora zaradi tega prilagajati vedno novim okoliščinam. Pri tem je pomembno, ali se igralci lahko 
pogajajo ali dogovarjajo (Petrin et al.; 1994: 33-41). 
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javnih naročilih po mnenju mnogih prestrog in preveč podroben. Pogost je tudi očitek, da so 
določila o pripravi notranjega predpisa za oddajo naročila male vrednosti preslaba in niso opravila 
svojega poslanstva o večji prilagodljivosti javnih institucij javnim naročilom, ki ne presegajo 
določene vrednosti. Tega se pristojni že zavedajo in bodo to pri pripravi novele zakona upoštevali. 
Mnenja sem, da bi lahko javne institucije tudi z združevanjem oddaj naročil male vrednosti 
poslovala bolj racionalno in pregledno. Vendar bi za to bilo potrebno analiziranje in kontroliranje 
nabave ter tudi centraliziranje pripravljalnih nabavnih opravil javnih institucij. Kot kaže, pa se temu 
vsi izogibajo. Pogajanja o nabavi so redka, po mojih izkušnjah (in reakcijah javnosti) javni 
uslužbenci nanje niso najboljše pripravljeni ali celo nimajo (!) mandata za sprejem odločitev. 
Sklepanje pogodb v javnih naročilih je običajno formalnost, ki jo ponudniki morajo sprejeti, da bi 
(p)ostali dobavitelji. Več pripomb obstaja tudi na naročanje ter prevzem vložkov, saj funkcionarji in 
javni uslužbenci včasih naročijo vložek, ki ni opredeljen v pogodbi, dobavitelj pa naročilo izvrši, saj 
lahko sicer izgubi posel, za katerega je plačan. Takšna ravnanja so možna predvsem zaradi 
pomanjkljive kontrole izvršitve naročila in moralno vprašljivih dejanj tako predstavnikov javnih kot 
zasebnih institucij, ki napišejo in podpišejo, da se je zgodilo nekaj, kar se v resnici ni. Zato tudi 
obračun nabave ne more ugotoviti razlike med napisanim in dejanskim stanjem oziroma procesom.  

4. Izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih naročil v Sloveniji 
Izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih naročil v Sloveniji so nastala na podlagi (na 
kratko opisanih) dokazov, teorij, hipotez ali zgolj mnenj različnih strokovnjakov in mojih praktičnih 
izkušenj s področja obravnavane tematike. Zavedam se, da ta priporočila nikakor niso edina možna.  
Predlagam, da je naročnik projekta INFORMATIZACIJA SLOVENSKIH JAVNIH NAROČIL 
predsednik slovenske vlade in da je menedžer projekta strokovnjak iz Urada za javna naročila. Slednji 
pripravi osnutek naročila projekta s pomočjo strokovnjakov, ki jih sam izbere. Ko je osnutek 
naročila projekta končan, ga menedžer projekta pošlje naročniku projekta v pregled. Če naročnik 
projekta želi spremeniti njegovo vsebino, pošlje navodila za spremembe osnutka naročila projekta 
menedžerju projekta. Ta jih upošteva v drugi verziji osnutka naročila projekta in (zlasti če meni, da 
nekaterih navodil ni smotrno upoštevati) poda utemeljitev oziroma razlago svojega mnenja. Na 
podlagi celotne druge verzije (ali prve, če nanjo nima popolnoma nobenih pripomb) osnutka 
naročila projekta objavi naročnik projekta na svoji spletni strani končno verzijo dokumenta 
Naročilo projekta informatizacije slovenskih javnih naročil.  
Namen projekta bi po mojem mnenju bil racionalizirati poslovanje slovenskih javnih institucij, 
glede na trenutne ugotovitve pa bi lahko bil cilj (s podcilji) projekta vsaj:  

• realno zmanjšati celotne stroške nabave institucij slovenske državne uprave (z možnostjo 
kasnejše večfazne enostavne razširitve na institucije javne uprave in na ostale institucije 
javnega sektorja) za 20% (ob hkratnem zagotavljanju potrebnih in upravičenih količin in 
kakovosti storitev javnih institucij prebivalcem Slovenije) v naslednjih treh letih s 
centralizacijo nabave nekaterih vložkov, uporabo elektronskega načina poslovanja na 
področju javnih naročil in javnim objavljanjem pridobljenega znanja in izkušenj.  

Tako definiran cilj projekta je zelo obsežen in zahteva sodelovanje številnih strokovnjakov z vseh 
področij obravnavane tematike. Ni ga možno uresničiti takoj, temveč le sčasoma.  
Razmejitev projekta na več faz se mi zdi pomembna, ker je hkratna centralizacija in informatizacija 
vseh institucij slovenskega javnega sektorja nemogoča. Znanje, izkušnje in dognanja ter nove 
organizacijske in tehnološke rešitve iz vseh predhodnih faz se morajo akumulirano prenašati v 



 

 97

vsako naslednjo fazo. Zaradi tega predlagam javno objavljanje pridobljenega znanja in izkušenj. Ko 
se posamezna faza zaključi, je potrebno najprej ugotoviti, ali je možno nova znanja prenesti v 
institucije, v katerih so bile že izvedene predhodne faze. Programska oprema naj se razvija 
modularno in nadgradljivo ter za vse institucije javnega sektorja. Zaradi tega ne bo potrebno 
večkratno plačevati njihovega razvoja, nove boljše rešitve pa se bodo hitro standardizirale v 
institucijah javnega sektorja. Med njimi in javnimi uslužbenci se bodo na ta način enostavno in 
prosto širile ideje, znanje, izkušnje, organizacijske rešitve ter informacijsko-tehnološke rešitve. 
Pridobljeno in javno objavljeno znanje bo koristilo tudi gospodarskim subjektom in njihovim 
zaposlencem, univerzam, raziskovalcem, študentom in ostalim prebivalcem Slovenije.  
Zakonodaja s področja javnih naročil se prenavlja. Predlagam, da pri tem sodelujejo poleg 
pripravljalcev javnih razpisov iz ministrstev in vladnih služb še strokovnjaki iz Gospodarske zbornice 
Slovenije kot predstavniki gospodarstva in univerzitetni strokovnjaki s področja nabavljanja. Pri tem 
bi bilo koristno analizirati tudi dosedanje težave in (pozitivne ali negativne) izkušnje pri javnih 
razpisih tako z vidika naročnikov kot z vidika ponudnikov, zato predlagam strokovno izpeljano 
anketiranje o njihovih izkušnjah, predlogih in mnenjih s tega področja. Poleg tega predlagam, da se 
med prenavljanjem zakonodaje razvije široka javna strokovna razprava o nabavljanju v institucijah 
javnega sektorja, ki naj omogoči, da bo prenovljen zakon o javnih naročilih zgolj strokoven in ne 
predvsem politično sprejemljiv. Za to lahko poskrbi tudi promocija Urada Vlade za informiranje.  
Predvsem bo prva potrebna aktivnost po vzpostavitvi projekta analiziranje dosedanje nabave 
institucij slovenske državne uprave, institucij javne uprave in ostalih institucij javnega sektorja. Za 
to bo potrebno definirati različne vrste evidenc in njihove vsebine. Vse proučevane institucije bodo 
morale zbrati podatke (in jih umestiti v definirane evidence) za vsaj zadnja tri leta. Sistem zbiranja, 
pretvarjanja, oblikovanja, obdelovanja, shranjevanja in posredovanja podatkov v te evidence bo 
potrebno ustrezno organizirati, jih predhodno optimizirati ter šele nato (v razumno kratkem roku) 
podpreti z ustrezno informacijsko tehnologijo. Pri tem bodo morali sodelovati strokovnjaki s 
področij nabavljanja, analiziranja, upravnega prava, organiziranja, informatizacije in podobno. Ko 
bo analizirano nabavno poslovanje institucij javnega sektorja (in za te potrebe zelo verjetno hkrati 
ustvarjena tudi centralna podatkovna baza o dobaviteljih oziroma ponudnikih, izdelani dinamični 
katalogi standardiziranih vložkov ter kakovostno uporabljane spletne aplikacije za zajem potrebnih 
podatkov za analiziranje, izvajanje pripravljalnih nabavnih opravil ter naročanje) bo šele smotrno 
pripraviti podprojekt (ali fazo projekta informatizacije javnih naročil) izgradnje ekspertnega sistema 
za podporo odločanju o izbiri najustreznejšega ponudnika. Vse to bi (skupaj z morebitnimi še 
nekaterimi manjšimi spletnimi aplikacijami) že lahko predstavljalo samostojne in povezane module 
programske opreme za kakovostno podporo planiranju, izvajanju in kontroliranju javnih naročil.  
Predlagam, da se na začetku nabavni analitiki osredotočijo na analiziranje vložkov in vrste vložkov 
po količinah in vrednostih, po naročnikih in nabavnikih, po dobaviteljih ter po dinamiki nabave. 
Tako bodo lahko ugotovili, kdo nabavlja, pri kom nabavlja, kdaj nabavlja in predvsem kaj nabavlja. 
Ključno je ugotoviti, katere vložke in/ali vrste vložkov bi bilo možno čim bolj standardizirati in 
katere bi bilo smotrno (čim prej začeti) nabavljati centralizirano ter za katere bi bilo najbolje 
podpisati krovno pogodbo, posamezni pooblaščenci organizacijskih enot javnih institucij pa bi jih 
nato elektronsko naročali na podlagi podatkov v informacijsko podprtih katalogih na intranetu. 
Verjetno je najboljša možna rešitev kombinirano (delno centralizirano) nabavno poslovanje. 
Smiselno je, da se centralna nabavna enota oblikuje okoli trenutno obstoječega Urada za javna naročila, 
ki bi se za to moral nekoliko preoblikovati in povečati število strokovnjakov s prerazporeditvijo 
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tako, da bi v njem delali tisti javni uslužbenci, ki že opravljajo javna naročila v drugih javnih 
institucijah. Ob delni centralizaciji se bo potreba po teh strokovnjakih v njem povečala, v ostalih 
javnih institucijah pa v povprečju zmanjšala. Centralna nabavna enota bi po mojem mnenju morala 
biti organizirana po predmetnem kriteriju vložkov in po funkcionalnem kriteriju, ker naj oblikuje 
skupne smernice nabave, skupno nabavlja istovrstne vložke za različne javne institucije, določa in 
javno objavlja enotno tehniko in metode nabavnega dela, koordinira in kontrolira nabavno 
poslovanje vseh organizacijskih enot javnih institucij, podpisuje krovne pogodbe in podobno. Nekaj 
takšnega na področju nepremičnin že opravlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije. Lahko bi 
postal tista organizacijska enota v okviru centralne nabavne enote, ki bi po predmetnem kriteriju 
vložkov počel enako, kar počne že sedaj. Pri tem bi mu pomagali strokovnjaki iz centralne nabavne 
enote, ki bi morali biti specializirani (in razvrščeni) po funkcionalnem kriteriju ter obvladati 
predvsem pripravljalna opravila nabave in svetovati pri nabavnem poslovanju. Podobno je z 
drugimi javnimi institucijami, na primer s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko. Tudi ta 
institucija bi morala oblikovati skupne smernice informatizacije, skupno nabavljati informacijsko 
tehnologijo za različne javne institucije, določati in javno objavljati tehniko in metode 
informatizacije, koordinirati ter kontrolirati informatizacijo vseh organizacijskih enot vseh javnih 
institucij in sodelovati ter svetovati pri vseh projektih informatizacije vseh organizacijskih enot 
vseh javnih institucij. Pri vseh projektih v javnih institucijah, ki bi vključevali zunanje dobavitelje, 
bi naj sodeloval in svetoval tudi tim strokovnjakov s področja nabavnih opravil (iz tiste notranje 
organizacijske enote centralne nabavne enote, ki bi bila organizirana po funkcionalnem kriteriju). V 
projektih javnih institucij bi na ta način z menedžerjem projekta sodeloval tim strokovnjakov (vsaj 
kot svetovalci) s funkcionalnih področij nabavljanja in vsaj en strokovnjak s predmetnega področja, 
vendar odgovornost za sprejem odločitve mora prevzeti menedžer projekta, ki prihaja iz institucije 
(ali organizacijske enote) javnega sektorja, ki nabavlja določeno poslovno prvino. Zaradi vsega tega 
bi bilo potrebno tudi prenoviti metodologijo projektnega načina dela institucij javnega sektorja.  
Še na nekaj se pri projektu informatizacije javnih naročil ne sme pozabiti. Nabava je ena izmed 
temeljnih funkcij vsake institucije, ki mora nabavljati tisto, kar potrebuje za proizvajanje. Ta proces 
pa je odvisen od izdelkov ali storitev, ki jih institucija plasira odjemalcem. Odjemalci (v povezavi s 
poslanstvom institucij) so torej ključni za celoten poslovni proces in posredno tudi za proces 
nabavljanja. Zato so vsi poslovni procesi medsebojno (vsaj posredno) povezani in soodvisni.  
Potrebno je ugotoviti, katere storitve javnih institucij prebivalcem Slovenije so sploh potrebne in 
upravičene, tako glede količin (Koliko?) kot glede kakovosti (Kakšne?) teh storitev. Preveriti je 
torej potrebno poslanstvo (ali namen ali smoter) javnih institucij. Ali so potrebne njihove prenove? 
Ko je to določeno (oziroma preverjeno ali ugotovljeno), je potrebno preveriti, ali jih lahko z 
dosedanjimi storitvami javne institucije sploh udejanjajo. Morda so potrebne nove storitve! Ko so 
natančno definirane storitve, ki naj jih javne institucije izvajajo, da bodo dosegale svoja poslanstva, 
je potrebno preveriti, ali ne bi bilo bolj smotrno te storitve izvajati drugače. Ali bi za to potrebovali 
druge vložke? Morda druge dobavitelje? Ko je definiran način izvedbe storitve z vsemi potrebnimi 
vložki, se je potrebno vprašati, ali je nabavljanje teh vložkov optimalno. Ali je pri nabavljanju 
potrebnih vložkov možno in hkrati racionalno kaj spremeniti? Šele na podlagi razrešitve vseh 
predhodnih dilem se je smotrno podrobno spraševati o procesu nabavljanja.  
Kako omogočiti sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem? Kako zagotoviti sodelovanje 
javnih uslužbencev in funkcionarjev? Kako jih pripraviti do timskega dela? Kako povečati njihova 
znanja? Ali je potrebno prenoviti njihovo usposabljanje? Kako povečati etičnost ravnanja javnih 
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uslužbencev, funkcionarjev in zaposlencev zasebnih institucij? Kako uvesti dognanja (novega 
javnega) menedžmenta v institucije slovenskega javnega sektorja? Kako povečati kakovost v njih? 
Kaj narediti za zmanjšanje odpora proti spremembam v javnih institucijah? Kako izboljšati 
projektni način dela v njih? Kako izvesti informatizacijo optimalnih poslovnih procesov v javnih 
institucijah? Kako prenoviti in izboljšati nabavno poslovanje javnih institucij?  
Vsa ta in podobna vprašanja je treba še zastaviti (in odgovoriti) pri pripravi, vzpostavitvi, izvajanju 
in zaključevanju projekta informatizacije javnih naročil, če naj bo investicija vanj uspešna. Jaz 
lahko ta vprašanja le zastavim, za večino pa sem možne smotrne odgovore vsaj nakazal. Odgovoriti 
na njih (in za to prevzeti odgovornost) pa bodo morali javni uslužbenci in predvsem funkcionarji.  

5. Sklep 
Izdelal sem izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih naročil v Sloveniji. Javna naročila 
in njihova informatizacija sta trenutno v Sloveniji aktualni temi.  
Skladno z delitvijo faze priprave projekta sem pri izdelavi izhodišč za pripravo projekta obstal v 
fazi inicializacije projekta in ga (z definiranjem cilja projekta ter nakazano okvirno opredelitvijo 
strukture projekta) deloma nadgradil z zametkom faze koncipiranja priprave projekta. Lahko sem le 
predlagal člane ožjega projektnega tima oziroma sistem njihovega določanja ali izbiranja glede na 
njihovo strokovnost in področje dela v javnem sektorju, nisem pa se ukvarjal niti z okvirnim 
planom projekta, kaj šele z ostalimi prvinami faze koncipiranja projekta. Po mojem mnenju je 
smotrno, da predlog izvedbe faze definiranja projekta pripravi menedžer projekta, potrdi pa ga 
naročnik projekta. Kaj več kot pripraviti izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih 
naročil niti ni bil moj namen. Prepričan sem namreč, da je večina projektov v javnih institucijah (in 
pogosto tudi v zasebnih) slabo pripravljena, iz česar izhajajo številne kasnejše težave. Zato sem se 
bolj poglobil v samo vsebino, kjer se mi je najbolj kritična zdela problematika nabavljanja, nekoliko 
manj (zaradi že obstoječih metodologij in pravilnikov, a še vedno precej problematična, predvsem 
pri uporabi) problematika projektnega načina dela, najmanj težav pa predvidevam v okviru 
(tehnične) problematike informatizacije. Nasploh sem mnenja, da bi bile tehnične težave, ki pogosto 
nastopajo pri informatizaciji, manjše, če bi bila bolje opredeljena vsebina informatizacije. 
Verjamem, da sem zbral toliko teoretičnih rešitev in praktičnih predlogov, da bi bilo na njihovi 
podlagi optimizirati ali vsaj izboljšati nabavljanje v javnih institucijah. Absolutno zastopam stališče, 
da je treba informatizirati smotrne poslovne procese, ki jih je predhodno potrebno (v čim večji 
možni meri) optimizirati. Pri tem predstavlja informacijska tehnologija zgolj orodje, ki ga je 
potrebno (skupaj z ljudmi in podatki) vključiti v informacijski sistem, s katerim bodo poslovni 
procesi potekali učinkoviteje in bodo pripomogli k povečanju uspešnosti institucije.  
Za vsako institucijo veljajo posebnosti, toda v splošnem tudi podobnosti, kar sem poskušal prikazati 
v teoretičnih izhodiščih in jih povezati (skupaj s svojimi izkušnjami) z dejanskim dogajanjem v 
institucijah javnega sektorja. Poleg splošnega delovanja institucij sem se še posebej ukvarjal s 
projektnim načinom dela, informatizacijo in nabavljanjem. Pred podrobnim pregledom teh področij 
v institucijah javnega sektorja sem se ukvarjal s funkcijo javnih institucij v družbi. Nato sem vsa 
obravnavana področja poskušal povezovati.  
Nasploh sem ugotavljal, da so vsa obravnavana področja med seboj zelo povezana in odvisna, brez 
teh povezav morda celo ne morejo obstajati ali pa je kakovost njihove izvedbe slabša. Vsekakor pa 
lahko znanje in izkušnje iz enega obravnavanega področja zelo koristijo pri drugem. Vendar samo 
znanje ni dovolj, potrebna je tudi etičnost. Le z obema hkrati je možno zagotoviti osnove za 
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trajnostni razvoj družbe in posameznikov v njej na ekonomskem, socialnem in ekološkem področju. 
Zdi se, da vsepovsod primanjkuje tako znanja kot etičnega odločanja. Prepričan sem, da lahko 
napredujemo le z uporabo obojega hkrati. Pri povečevanju znanja in etičnosti posameznikov v 
družbi pa lahko institucije javnega sektorja precej pripomorejo.  
Eden izmed možnih načinov je tudi ta, da javni uslužbenci in funkcionarji v institucijah javnega 
sektorja izvajajo svoje storitve čim bolj smotrno, optimalno, kakovostno, timsko, humano, etično, 
strokovno in učinkovito. Ker je nabavljanje ena izmed temeljnih dejavnosti poslovanja katerekoli 
institucije in je neločljivo povezana z vsemi ostalimi, bi bilo možno vse to doseči s projektom 
informatizacije javnih naročil, katerega izhodišča in odprta vprašanja sem predstavil s tem delom.  
Priporočila in ugotovitve, ki sem jih zbral in opisal v poglavju o zaposlencih (o motivaciji, možnih 
načinih spodbujanja sodelovanja ljudi pri doseganju ciljev institucije, razporejanju odgovornosti, 
sistemu nagrajevanja, načinu ocenjevanja dela, znanju, ustvarjalnosti, sistemu obvladovanja učenja 
in znanja v institucijah, ...) je potrebno smiselno uporabiti in upoštevati tudi pri javnih uslužbencih.  
Precej sem se razpisal o odločanju, zato ker se ljudje odločamo pri popolnoma vsaki aktivnosti. Pri 
rutinskih odločitvah se odločamo zgolj intuitivno, pri strokovnem delu pa bi morali poleg tega 
uporabiti tudi bolj racionalno analitični pristop. Vendar pa v razmerah popolne racionalnosti ni 
možno odločati, zato je včasih primerneje iskati zadovoljive odločitve. Pri vseh (še posebej pa pri 
menedžerjih) morajo biti odločitve tako strokovno pravilne kot tudi etične. Odločanje poteka tudi 
pri nabavi. V javnih institucijah morajo biti poleg tega odločitve še javne in utemeljene. Vsemu 
temu morajo torej zadoščati odločitve pri javnih naročilih, kjer se pogosto pozablja na bistvo 
proaktivnega pristopa pri sprejemanju pametnih odločitev. Pri odločanju o javnih naročilih bi lahko 
zelo koristila tudi uporaba informacijskih orodij za podporo odločanju, vendar pa je najprej 
potrebno začeti zbirati podatke, ki so potrebni pri sprejemanju teh odločitev, in jih analizirati.  
V institucijah so najpomembnejši zaposlenci, med njimi pa so ključni menedžerji, ki morajo postati 
mojstri paradoksa, saj delegirajo, usklajujejo vse aktivnosti v instituciji in ustvarjajo sinergijo. 
Dejavnost menedžerjev je planiranje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje oziroma planiranje, 
uveljavljanje in kontroliranje, pri tem pa se morajo ves čas odločati in po potrebi tudi izvajati 
izvedbene aktivnosti. Obvladovati morajo poslovanje zaradi zagotavljanja smotrnosti doseganja 
ciljev institucije. Menedžerji so vsi zaposlenci, ki imajo podrejene, zato obstajajo tudi v javnih 
institucijah menedžerji, in ker vse, kar je zapisano v tem odstavku, drži za vse institucije, je tudi v 
javne institucije potrebno uvesti menedžment.  
Menedžerji so formalno odgovorni lastnikom, dejansko pa vsem tistim, ki imajo zadostno družbeno 
moč, da lahko izvajajo sankcije nad njimi. Ker v Sloveniji civilna družba ni dovolj razvita, 
prebivalci dejansko nimamo dovolj družbene moči za kontroliranje funkcionarjev, menedžerjev 
javnih institucij in ostalih javnih uslužbencev. To bi bilo potrebno spremeniti, kar pa bo zahtevalo 
veliko napora in verjetno precej časa.  
Dolgoročno najpomembnejši samostojni dejavnik uspešnosti institucij je kakovost. Pri tem 
kakovost pomeni skladnost z zahtevami odjemalcev. V slovenskih javnih institucijah je kakovost na 
deklarativni ravni pomembna, v resnici pa v njih ni zaznati celovitega obvladovanja kakovosti. 
Javni uslužbenci pogosto sploh ne ugotavljajo zahtev prebivalcev Slovenije, na žalost je skoraj 
nepoznan celo koncept petih zevi, malo znane pa so tudi posebnosti kakovosti storitev ter pogoji, 
načini in problemi njihovega zagotavljanja.  
Organizacijske spremembe je vedno težko uvajati. V velike institucije z izrazito hierarhično 
organizacijsko strukturo in nejasnimi razmerji med organizacijskimi enotami na isti ravni, kjer se 
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prepletajo politične in strokovne odločitve ter je politična plat kadrovanja pogosto pomembnejša 
kot strokovna podkovanost kandidatov za določeno zaposlitev in so izjemno pomembna (zakonsko 
določena in mnoga druga) pravila, kar je za institucije javnega sektorja običajno, pa je to še težje.  
Vse opisano vpliva na uspešnost in učinkovitost delovanja vseh institucij. Znotraj teh (splošnih) 
omejitev oziroma značilnosti institucij sem proučeval še posebej projektni način dela, 
informatizacijo in nabavljanje, ki sem jih dodatno povezal z značilnostmi slovenskih javnih 
institucij. Te sem najprej opredelil s splošnimi posebnostmi javnih institucij (v primerjavi z 
zasebnimi institucijami) v razvitem svetu in pri nas ter nato dodatno raziskal proučevana področja v 
slovenskih javnih institucijah.  
V današnjem okolju postaja projektni način dela sestavni del vsakodnevne rutine in pomembna 
sestavina menedžmenta vsake institucije. Projekt razumem kot celoto začasnih zavestnih aktivnosti 
(vsaj enega človeka) z namenom izvesti edinstveno storitev ali izdelati edinstven izdelek. Iz (delov) 
definicij številnih avtorjev sem definiral projekt takole: "Projekt je enkraten oziroma neponavljajoč 
časovno omejen organizacijski pojav z novimi rešitvami ali inovacijami, ki se pogosto izvaja na 
enem kraju in je sestavljen iz (mnogih) vložkov, ki delujejo kot povezana celota tehnološko 
pogojenega zaporedja odvisnih aktivnostih za doseganje določenih namenov in ciljev." Razložil 
sem življenjski cikel projekta s poudarkom na pripravi projekta. Pri menedžmentu projekta 
zagovarjam mnenje, da to pomeni uporabo dognanj menedžmenta pri projektnem načinu dela, kjer 
kot zelo pomembno izpostavljam timsko delo, čeprav le-to samo po sebi ni nujno potrebno pri 
projektih. Na žalost je v Sloveniji (in slovenskih javnih institucijah) po mojih izkušnjah redko 
opaziti uporabljanje timskega dela. Pri projektnem načinu dela se mi je zdelo potrebno opozoriti 
tudi na vključitev projektov v obstoječo organizacijo institucije. Tudi to organizacijsko spremembo, 
ki se običajno uvaja na projektni način, spremljajo številni psihološki in sociološki problemi. 
Poznane so tudi številne pomanjkljivosti projektne organiziranosti institucije.  
V poglavju o informatizaciji pojasnjujem pojme podatek, sporočilo, informacija, informatika, 
informacijski sistem, teorija sistema in podobno. Informacijski sistem razumem kot celoto, katere 
sestavine so ljudje, podatki ter informacijska (tehnika in) tehnologija. Slednjo razumem v najširšem 
pomenu kot znanje o obravnavanju podatkov in sredstva (telekomunikacijska oprema, računalniška 
programska oprema, računalniška strojna oprema in druga oprema pisarniškega poslovanja) za 
obvladovanje podatkov. Bodoče uporabnike informacijskega sistema je potrebno vključiti že v 
samem začetku razvoja informacijskega sistema. Pri razvoju informacijskega sistema je potrebno 
upoštevati čim več smotrnih vidikov in možnih posledic razvoja in uporabe. Informacijski sistem 
mora biti usklajen z organizacijo institucije in prilagojen njegovim uporabnikom, saj bo le tako 
lahko zagotavljal, da bodo ustrezni podatki pravočasno prispeli do pravega uporabnika, ki bo na 
njihovi podlagi sprejel pravilne in pravočasne odločitve. Informacijski sistem je zgolj izvajalec 
storitev za temeljne poslovne funkcije. Zagotavlja prave, pravilne in pravočasne podatke, ki tvorijo 
informacijsko podlago za sprejem odločitev. Sodobna več-slojna arhitektura omrežnega 
računalništva in hibridni informacijski sistemi omogočajo centralizacijo poslovanja. Informacijska 
tehnologija omogoča dejansko pretvorbo podatkov in nikakor ni postranskega pomena v poslovnih 
strategijah, čeprav predstavlja le orodje človeka in služi njegovim ciljem. Verjetno gre za 
medsebojno součinkovanje, vendar si ne bi upal soditi, kaj je vzrok in kaj posledica pri vse 
hitrejšem tempu poslovanja in sprejemanju odločitev v institucijah po svetu ter pri vse zmogljivejši 
informacijski tehnologiji, ki se vse bolj uporablja skupaj z internetom in elektronskim poslovanjem. 
Elektronsko poslovanje je eden izmed načinov poslovanja, ki vključuje področja medsebojno 
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povezanih poslovnih konceptov, tehnologij in kulturoloških fenomenov. Uporablja se na številnih 
področjih poslovanja ter prinaša v institucije številne organizacijske spremembe. Uporaba interneta 
in elektronskega poslovanja je v institucije dodatno uvedla potrebo po posebni varnosti 
informacijskih sistemov in znotraj njih predvsem storitve varovanja (poslovnih) podatkov. Glede 
pristopov k razvoju informacijskih sistemov se je v zadnjem času razvil predvsem prototipni 
pristop, ki ima številne prednosti, vendar po mojem mnenju za uporabo v javnih institucijah na 
žalost ni preveč primeren. Morda bi lahko prednosti (delnega) prototipnega pristopa kombinirali z 
drugimi pristopi k razvoju informacijskih sistemov.  
Nabava je ena izmed temeljnih poslovnih funkcij v vseh institucijah. Njena vsebina je sicer različno 
definirana, vendar različni avtorji omenjajo, da se ožje funkcije nabave širijo tudi s trženjskimi 
funkcijami oziroma z vsemi aktivnostmi, ki so potrebne, da pride potrebna poslovna prvina od 
dobavitelja do končnega notranjega porabnika. S tem se nabavna funkcija širi v oskrbovanje s 
poslovnimi prvinami, kar je po mojem mnenju zelo smotrno in pravilno. Organiziranost nabavne 
funkcije (tako vpetost v organiziranost celotne institucije kot tudi njena notranja organiziranost) je 
odvisna od notranjih dejavnikov institucije in od zunanjih dejavnikov okolja, zato splošne 
optimalne organiziranosti nabavne organizacijske enote ni. Kljub temu bi si upal trditi, da je za 
državno upravo kot veliko (in kompleksno organizirano) institucijo še najbolj primerno (in 
izvedljivo) kombinirano nabavno poslovanje, kjer je tudi centralna nabavna organizacijska enota 
kombinirano (notranje) organizirana po funkcionalnem in (deloma) po predmetnem kriteriju ter za 
institucije (oziroma organizacijske enote) državne uprave (postopoma pa po naslednjih fazah 
predvidenega projekta informatizacije javnih naročil tudi za ostale institucije javnega sektorja) 
opravlja predvsem pripravljalna opravila nabave, skrbi za ažurne evidence, analizira nabavno 
poslovanje in občasno kontrolira ter po potrebi izvaja ali vsaj pomaga pri opravilih izvršitve nabave. 
Nekatere institucije, ki že sedaj (v nekaterih primerih) opravljajo vlogo centralne organizacijske 
enote za nabavo določenih poslovnih prvin, bi morale to vlogo prevzeti dosledno (oziroma v 
določenih primerih vsaj pomagati oziroma svetovati) ne glede na to, ali bi (še naprej) ostale 
(relativno) samostojne institucije (v obliki vladnih služb) znotraj državne uprave ali pa bi postale le 
organizacijske enote znotraj centralne nabavne organizacijske enote. Slednja bi nujno morala 
prevzeti tudi razdelitev po funkcionalnem kriteriju, saj bi tako lažje zagotovila specializirane 
strokovnjake in kakovostne raziskave nabavnih trgov, smotrno operativno planiranje in pripravo 
nabave za različne državne institucije (oziroma njihove organizacijske enote), kakovostno kontrolo 
in evidenco nabave. Pri tem bi se morala spremeniti tudi obstoječa metodologija projektnega načina 
dela v državni upravi, saj sem v svojem predlogu predvidel timsko delo menedžerja projekta, 
strokovnjakov iz vsebine in strokovnjakov s področja nabavljanja v institucijah javnega sektorja.  
Celotno poglavje o nabavi je obsežno, a se mi je zdelo pomembno precej podrobno razložiti in 
opozoriti na obstoječo teorijo in prakso zasebnih institucij. Z upoštevanjem številnih priporočil in 
izkušenj bi lahko tudi nabava v institucijah javnega sektorja postala učinkovitejša. Pri povečevanju 
uspešnosti in učinkovitosti nabave lahko zelo koristi uporaba elektronskega poslovanja oziroma 
informacijskega sistema, v katerem zaposlenci s sodobno informacijsko tehnologijo učinkovito in 
produktivno uporabljajo primerne podatke (v urejenih evidencah) za pravilno in pravočasno 
odločanje, nabavniki pa na podlagi krovnih pogodb s pomočjo informacijsko podprtih katalogov na 
intranetu smotrno oskrbujejo notranje uporabnike. Vsekakor morajo za povečanje učinkovitosti 
nabave nabavniki in notranji uporabniki (iz drugih institucij ali organizacijskih enot) vzpostaviti 
kakovostno sodelovanje, na podlagi katerega bi bili tudi nabavni trgi lahko bolj raziskani in 
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poznani. Meriti je potrebno tudi uspešnost in učinkovitost oskrbovanja, pri tem pa se zavedati, da je 
za učinkovito in uspešno nabavno organizacijsko enoto potrebno usposobiti nabavnike za 
kakovostno izvajanje nabavnih opravil in javne uslužbence za svoje delo in projektni način dela.  
Vsa proučevana področja (delovanje institucij, projektni način dela, informatizacija in nabavljanje) 
sem na koncu osrednjega (tretjega) poglavja apliciral na slovenske institucije javnega sektorja. Zato 
sem moral najprej proučiti javni sektor na splošno, nato opozoriti na posebnosti institucij v njem v 
primerjavi z zasebnimi institucijami, poiskati še slovenske posebnosti in šele nato predstaviti 
obstoječe stanje na proučevanih področjih v slovenskih javnih institucijah.  
Na začetku proučevanja javnega sektorja sem spoznaval družbo in znotraj nje zlasti združevanje 
ljudi v državo, prednosti in slabosti socialne države, delovanje politikov, razmerja med zasebnim in 
javnim sektorjem oziroma med funkcionarji in (višjimi) javnimi uslužbenci na eni strani ter med 
poslovneži in menedžerji (predvsem večjih gospodarskih institucij) na drugi strani. Med njimi se 
pogosto razvije partnerski odnos, v katerem je (še posebej z ustanavljanjem paradržavnih institucij) 
včasih težko razlikovati njihove odgovornosti, je pa jasno, da nastajajo lobiranja in obojestranski 
pritiski med njimi. Na žalost verjetno drži ugotovitev, da je rast javnih izdatkov neizbežna, čeprav 
obstajajo različni modeli, ki razlagajo ta pojav. Ugotavljal sem tudi funkcije javnega sektorja in 
(pod)poglavje o družbi in javnem sektorju zaključil s kritiko slednjega. Četudi v javnih institucijah 
delujejo vrhunski strokovnjaki, so le-ti podrejeni politikom, katerih temeljni motiv delovanja je 
ponovna izvolitev. To skupaj z obstoječo organiziranostjo vodi k temu, da pri odločitvah potrebe 
državljanov nimajo primarne vloge. V javnem sektorju je potrebno delovati po strogih in natančno 
določenih pravilih, ki morda sploh niso več prilagojeni spremembam in zato delujejo zaviralno, še 
posebej zato, ker javni uslužbenci predvsem ne smejo narediti napake. Na neučinkovitost delovanja 
javnega sektorja zelo vpliva tudi dejstvo, da proračunski način financiranja znatno spodbuja 
zapravljanje. Spremeniti vse to bo zelo težavno, vendar so spremembe nujne.  
Povečanje učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja bi bilo možno zlasti z vpeljavo in dosledno 
uporabo menedžmenta, pa tudi ustreznejše organiziranosti, informatizacije poslovnih procesov, 
standardizacije, ekonomičnega nabavljanja, ustreznega ravnanja z javnimi uslužbenci, zmanjšanjem 
količine pravnega urejanja delovanja institucij javnega sektorja ob hkratnem povečevanju vloge 
etičnega ravnanja javnih uslužbencev in funkcionarjev. Čeprav obstajajo številne značilnosti, ki 
omejujejo uporabo omenjenih principov v institucije javnega sektorja, se zaradi (zelo verjetnega) 
nadaljnjega razvoja civilne družbe v Sloveniji in vključevanja v EU povečuje možnost, da vsi 
prebivalci in institucije EU skupaj »izsilimo« potrebne spremembe za vpeljavo in dosledno uporabo 
principov, ki povečujejo učinkovitost in uspešnost javnega sektorja. Zasebni in javni sektor morata 
vsekakor sodelovati, vendar je koordinacijo med njima potrebno izboljšati. Partnersko sodelovanje 
med javnim in zasebnim sektorjem odpira številna še neodgovorjena vprašanja, vendar pa je možno 
uporabiti izkušnje in dognanja iz izvedenih reform javnega sektorja anglosaksonskih držav in 
vpeljati novi javni menedžment. Potrebno bi bilo spremeniti tudi organiziranost javnega sektorja in 
javnih institucij. Uporaba menedžmenta, procesnega vidika delovanja, profesionalizacije in 
povečevanja strokovnosti, koncentracije (ali centralizacije) skupnih opravil, decentralizacije 
odločanja s hkratno centralizacijo nadzora nad sprejetimi odločitvami, kar uporaba sodobne 
informacijske tehnologije omogoča, se mi zdijo ključne organizacijske spremembe, ki jih bo 
potrebno uvesti v javni sektor. S številnimi prijemi (predvsem s pritegnitvijo javnosti, ustreznim 
ravnanjem z javnimi uslužbenci, povečevanjem strokovnosti in etičnosti njihovega odločanja, 
rednim menjavanjem javnih uslužbencev, omogočanjem pridobitve in razkritja uradnih podatkov o 
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vseh javnih poslih in o njihovih nosilcih, onemogočanjem opravljanja nadaljnjih poslov z javnimi 
institucijami nepoštenim poslovnežem in njihovim institucijam, strogim kaznovanjem nepoštenih 
funkcionarjev, javnih uslužbencev in poslovnežev, ...) bi bilo možno izboljšati tudi rezultate boja 
proti korupciji, ki so ji (po raziskavah sodeč) zelo izpostavljena ravno javna naročila.  
Značilnosti delovanja javnih institucij so nujno upoštevanje (dodatne) zakonodaje in dosledno 
spoštovanje predpisanih postopkov, javnost in preglednost delovanja, neupoštevanje oziroma 
težavno uveljavljanje (strateškega) menedžmenta pri poslovanju in nesodelovanje med javnimi 
institucijami ter javnimi uslužbenci in funkcionarji, k čemur pripomorejo tudi nekatera določila 
zakonov o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju. Trend v delovanju javnih 
institucij je zunanje izvajanje. Za javne institucije je značilno še pisarniško poslovanje, izvajanje 
storitev, medinstitucionalno poslovanje in pomanjkljivo trženje oziroma celo pomanjkljivo 
zavedanje o pomenu le-tega. Tudi nabavljanje javnih institucij ima posebnosti in značilnosti.  
Teoretično je usposabljanje slovenskih javnih uslužbencev zadovoljivo rešeno, vendar je kljub temu 
opazno njihovo pomanjkljivo znanje na določenih področjih. Nepoznavanje projektnega načina dela 
in menedžmenta je opazno v slovenskih institucijah nasploh, pa tudi v institucijah javnega sektorja. 
Normativni in organizacijski vidik projektnega načina dela v javnem sektorju sta slabo urejena, več 
je bilo narejenega z vidika metodologije in s tehnološkega vidika programskih orodij za podporo 
projektnemu načinu dela. Za informatizacijo državne uprave skrbi Center Vlade RS za informatiko. 
V institucijah javnega sektorja se v povprečju uporablja relativno zelo sodobna informacijska 
tehnologija, vendar pa je znanje njene uporabe vprašljivo. Zadnje čase se (poleg odprte kode, 
portala e-uprava in akcijskega načrta) precej omenja tudi elektronsko (in delno centralizirano) javno 
naročanje, katerega pobudnik je Urad za javna naročila. Ta institucija in Gospodarska zbornica 
Slovenije imata pomemben vpliv na javna naročila, predvsem z aktivnostmi v zvezi s spremembami 
Zakona o javnih naročilih, ki bi moral pozitivno vplivati na razvoj domačega gospodarstva. Za to pa 
je delovanje trga javnih naročil najprej potrebno temeljito proučiti. V zvezi z oskrbovanjem javnih 
institucij je precej slabo opredeljeno (oziroma predvsem slabo izvajano) spremljanje in ocenjevanje 
izpolnitve naročila ter pripravljalna opravila nabave, kar sem bolj podrobno opisal v zaključku 
tretjega poglavja, kjer sem kritično analiziral izvajanje postopkov oskrbovanja javnih institucij.  
Na podlagi vseh zbranih podatkov, mnenj, opravljenih analiz in pridobljenih izkušenj sem izdelal 
izhodišča za pripravo projekta informatizacije javnih naročil v Sloveniji, kar je bil tudi moj namen 
pisanja magistrskega dela. Pripravil sem predlog namena projekta informatizacije javnih naročil in 
cilj projekta ter slednjega utemeljil. Ob razmišljanju o funkciji nabave pa sem prišel do zaključka, 
da obstajajo še številna odprta vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti, še preden se sploh pojavijo 
vprašanja o uspešnosti in učinkovitosti oskrbovanja. Zagotovo morajo menedžerji javnih institucij 
in funkcionarji na podlagi usmeritev civilne družbe prej razrešiti vprašanje smotrnosti nabavljanja 
in predvsem vprašanja o poslanstvu institucij. Državljani in drugi predstavniki civilne družbe pa se 
bomo morali bolj aktivno odzvati na sprejete odločitve javnih uslužbencev in funkcionarjev.  
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