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POVZETEK 

Naloga je študija primera, v kateri smo raziskali, kako je inovativnost v javni upravi 

normativno urejena v zakonodaji, ki ureja delovanje javne uprave in položaj javnih 

uslužbencev oziroma, ali obstaja na tem področju pravna praznina. Z analizo pravnih virov 

smo raziskali in ugotavljali, ali obstoječi pravni viri spodbujajo ali ovirajo inovativnost v 

javni upravi, ali spodbujajo in motivirajo delodajalce in zaposlene k inovativnosti ter 

spremembam, ki omogočajo večjo učinkovitost in bolj kakovostno delo javne uprave. V 

študiji smo primerjali slovensko in mednarodno pravno zakonodajo z internimi akti občine. Z 

anketo in intervjujem pa smo raziskali, kaj o inovativnosti, spodbujanju ustvarjalnosti, 

zadovoljstvu pri delu in pravni ureditvi s tega področja menijo zaposleni ter management v 

izbrani občini. 

Ključne besede: inovativnost, javna uprava, motivacija, zakonodaja, javni uslužbenci, 

nagrajevanje, intelektualna lastnina. 

SUMMARY 

This work is a case study which explores how public sector administration innovation is 

normatively regulated according to the legislation (administrative law and public sector 

employment law) and if there is a void in this field. With the help of legal sources we have 

investigated and tried to determine whether the existing legal sources promote or obstruct 

innovation in the public sector and whether they encourage and motivate employers and 

employees to innovate and make changes, thus enabling greater efficiency and higher quality 

of work of public administration. We have compared Slovenian and international legislation 

to the internal municipal acts. The survey and interview helped us explore what is the opinion 

of the employees and of the management of the municipality on the innovation, promotion of 

creativity, job satisfaction and regulation in this field.  

Keywords: innovation, public administration, motivation, the low, public servants, reward, 

intellectual property. 

UDK: 005.591.6:35(043.2) 





 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Valentini Franca za pomoč, usmeritve in motivacijo pri 

pripravi naloge, občini, v kateri sem opravljala raziskavo, ter družini za razumevanje in 

razbremenitev pri vsakdanjih opravilih v času študija. Zahvala tudi obema članoma komisije, 

saj je naloga boljša, kot bi bila brez njunih komentarjev. 





 

 

 

VII 

VSEBINA 

1 Uvod ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča ................................................................ 1 

1.1.1 Opredelitev pojma javna uprava .......................................................................... 3 

1.1.2 Opredelitev pojma inovativnosti .......................................................................... 4 

1.2 Namen in cilji naloge ..................................................................................................... 6 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja .................................................................................. 7 

1.4 Osnovne hipoteze raziskave oziroma raziskovalna vprašanja ....................................... 8 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskovanja ........................................................................ 10 

2 Pravna ureditev inovativnosti ........................................................................................... 12 

2.1 Mednarodni pravni viri ................................................................................................. 12 

2.1.1 Mednarodna organizacija dela ........................................................................... 12 

2.1.2 Evropska unija .................................................................................................... 15 

2.1.3 Direktive in uredbe Evropske unije .................................................................... 16 

2.1.4 Lizbonska strategija ............................................................................................ 18 

2.2 Nacionalni pravni viri ................................................................................................... 18 

2.2.1 Ustava Republike Slovenije ............................................................................... 19 

2.2.2 Zakon o delovnih razmerjih ............................................................................... 21 

2.2.3 Zakon o izumih iz delovnega razmerja .............................................................. 23 

2.2.4 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ............................................................. 24 

2.2.5 Zakon o industrijski lastnini ............................................................................... 25 

2.3 Kolektivne pogodbe gospodarskih dejavnosti v RS ..................................................... 27 

2.4 Pravni viri inovativnosti v javnem sektorju ................................................................. 29 

2.4.1 Zakon o javnih uslužbencih ................................................................................ 30 

2.4.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ............................................................ 32 

2.4.3 Kolektivna pogodba za javni sektor ................................................................... 34 

2.4.4 Usmeritve, strategije za razvoj države, primeri dobrih praks ............................ 35 

3 Kadrovski management in inovativnost v javni upravi .................................................. 37 

3.1 Kadrovski management v javni upravi ......................................................................... 37 

3.1.1 Motiviranje zaposlenih za inoviranje ................................................................. 38 

3.1.2 Ovire za inoviranje v javni upravi ...................................................................... 39 

3.2 Vloga predstojnikov (vodij) pri razvoju inovativne javne uprave ............................... 41 

4 Raziskava o inovativnosti .................................................................................................. 45 

4.1 Metodologija raziskave ................................................................................................ 45 

4.2 Predstavitev vzorca ...................................................................................................... 46 

4.3 Predstavitev rezultatov faktorske analize ..................................................................... 48 

4.3.1 Zadovoljstvo pri delu ......................................................................................... 48 

4.3.2 Inovativnost zaposlenih ...................................................................................... 51 

4.3.3 Poznavanje zakonodaje ...................................................................................... 55 

4.3.4 Predlogi, pripombe, mnenja ............................................................................... 56 



 VIII 

4.3.5 Intervju z direktorico občinske uprave ............................................................... 57 

4.4 Preverjanje hipotez ....................................................................................................... 59 

4.5 Priporočila izbrani občini ............................................................................................. 65 

4.6 Predlogi za izboljšanje inovativnosti v javni upravi .................................................... 66 

4.7 Možnosti za nadaljnje raziskave .................................................................................. 67 

5  Sklep ................................................................................................................................... 68 

Literatura ................................................................................................................................ 71 

Viri………. .............................................................................................................................. 77 

Pravni viri ............................................................................................................................... 77 

Priloge ...................................................................................................................................... 81 

 

 



 

 

 

IX 

SLIKE 

Slika 1: Izobrazba .............................................................................................................. 46 

Slika 2: Delovna doba ....................................................................................................... 47 

Slika 3: Starost .................................................................................................................. 47 

Slika 4: Zaposlitveni status ............................................................................................... 47 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Povzetek faktorske analize - zadovoljstvo zaposlenih .............................. 49 

Preglednica 2: Opisna statistika – zadovoljstvo pri delu - srednje vrednosti odgovorov . 50 

Preglednica 3: Povzetek faktorske analize - inovativnost zaposlenih ............................... 52 

Preglednica 4: Opisna statistika – inovativnost - srednje vrednosti odgovorov ............... 54 

Preglednica 5: Povzetek faktorske analize – poznavanje zakonodaje............................... 55 

Preglednica 6: Opisna statistika – zakonodaja - srednje vrednosti odgovorov ................. 55 

Preglednica 7: Pregled pripomb, mnenj in priporočil anketirancev .................................. 56 



 X 

KRAJŠAVE 

ES Evropska skupnost 

KPJS Kolektivna pogodba za javni sektor 

MOD Mednarodna organizacija dela 

OZN Organizacija združenih narodov 

PES Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 

STO Svetovna trgovinska organizacija 

TRIPS Sporazum o trgovskih vidikih pravic intelektualne lastnine 

ZASP Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 

ZDR Zakon o delovnih razmerjih 

ZDDO Zakon o delavcih v državnih organih 

ZIL Zakon o industrijski lastnini 

ZPILDR  Zakon o izumih iz delovnega razmerja 

ZSPJS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

ZUI Zakon o interventnih ukrepih 

ZUIZGK Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize 

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ 

ZVTPPV Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij 

ZJU Zakon o javnih uslužbencih 

RS Republika Slovenija 

EPAN angl. European Public Administrations Network (Evropska mreža javnih 

uprav) 

IPSG angl. Innovative Public Services Group (Skupina za inovativne javne storitve) 

Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 

UE Upravna enota 

 



 

 

 

1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Družba, ki si želi razvoja, mora skrbeti za razvoj gospodarstva. Managerji v gospodarstvu se 

zavedajo, da morajo biti njihove organizacije vedno v dobri kondiciji, da je njihova naloga, da 

skrbijo tako za tekoče aktivnosti, proizvodnjo, kakor tudi za stalne izboljšave, inovacije. 

Klopčič (2006, 36) meni, da so potrebne velike ideje za obstoj v poslu. Vsakodnevne 

izboljšave obstoječih procesov, rešitev, storitev in izdelkov pa so potrebne, da se prebijemo 

med vodilne. Za obojim pa stoji kreativnost zaposlenih. Že kar nekaj časa vemo, da največja 

konkurenčna prednost niso nizki stroški ali kakovost, ampak ustvarjalnost in kreativnost 

zaposlenih ter sposobnost, da ideje uresničimo. Danes zaposleni niso samo proizvodni vir 

(groba fizična moč), kakor so na zaposlene gledali v času vzpona industrijske proizvodnje, 

pač pa se danes od zaposlenih zahteva ustvarjalnost in inovativnost pri delu. Torej so 

zaposleni ustvarjalni potencial podjetja (Burger 2003, 39). Tudi Fatur in Likar (2009a, 243) se 

strinjata, da je za organizacijo pomembno, da izkoristi ustvarjalno energijo vseh zaposlenih, 

ne le tistih, za katere je ustvarjanje novega delovna obveznost. Pri tem pa mora organizacija 

upoštevati tudi njihovo znanje in izkušnje. 

Za organizacije vseh velikosti je vprašanje motiviranja zaposlenih izredno pomembno. 

Odkriti morajo, kaj zaposlenim ustreza, v kateri aktivnosti so najboljši. Zaposleni, ki so 

motivirani za delo, za spremembe, so učinkovitejši, njihova storilnost je višja, manj so odsotni 

od dela, aktivno se vključujejo v dogajanja in spremembe v podjetju (Babusek Medic 2004, 

53). Organizacijo managementa idej Fatur (2005, 62) deli v tri osnovne modele: tradicionalni 

sistem, sistem predpostavljenega in kombinacija obeh. Za prvega je značilno, da se celotni 

sistem izvaja centralizirano, formalno, v pisni obliki sporočanja idej; sistem 

predpostavljenega je decentralizirani sistem, kjer so za inovacijske predloge odgovorni 

linijski vodje, vodje oddelkov, ideje pa snovalci sporočajo ustno ali pisno. 

Tudi v javni upravi se dogajajo spremembe, tudi javna uprava je izpostavljena spremembam v 

okolju, zahtevam strank, in kot največji zaposlovalec v državi, pa tudi investitor, močno 

vpliva na dogajanje na ekonomskem področju. Javna uprava se srečuje z novo paradigmo 

upravljanja javnega sektorja (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2004, 9). Ta nova paradigma je 

usmerjena k uporabniku, splošni učinkovitosti, prenosu managerskih prijemov, uspešnih 

načinov delovanja ter strategij vodenja iz zasebnega v javni sektor. Birokratski prijemi v 

managementu bi morali biti zamenjani z ustreznejšimi in učinkovitejšimi podjetniškimi 

pristopi, ki omogočajo samoorganizacijo zaposlenih in uveljavljajo sistem učeče se 

organizacije (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2004, 9–10). Tako tudi Klopčič (2006, 36) meni, 

da mora v javni upravi zaveti nov veter tudi v načinu vodenja. Javna uprava potrebuje v 

vodenju managerske prijeme, management mora zaposlene motivirati za ustvarjalnost, 

sodelovanje, povezovanje in podjetniško razmišljanje. Tak način bo dobrodošel tudi za vse 
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tiste zaposlene, ki si ne želijo samo mirne in udobne službe, ampak so se pripravljeni 

premakniti iz linije udobja in se aktivno vključiti v dogajanje. Pri tem bo management naletel 

tudi na odpor, toda večina zaposlenih bo novi način vodenja razumela kot možnost za 

napredovanje in aktivno oblikovanje ter vplivanje na lastno kariero (Klopčič 2006, 36). 

Državna uprava pa bo le na ta način kakovosten servis tako gospodarstvu kot državljanom. 

Temeljni izziv, kako narediti več, bolje in hitreje z vse manjšimi sredstvi, javno upravo sili v 

uvajanje korenitih sprememb in nove filozofije izvajanja managerskih funkcij, ki temelji na 

stalnem izboljševanju ter učenju (Dimovski Penger in Žnidaršič 2004, 10). Nadaljnji razvoj 

javnega sektorja, usmerjenost k uporabniku storitev javne uprave in prenos učinkovitih 

managerskih prijemov iz zasebnega sektorja v javno upravo, je nova paradigma v upravljanju 

javnega sektorja (Kovač 2008, 281). 

Vedno večje zahteve državljanov, davkoplačevalcev, silijo javno upravo, da svoje delovanja 

presoja z vidika »5E« (angl. efficiency, economical, effectivness, ethics, ecology). To 

pomeni, da se tudi delovanja javne uprave presoja glede na doseganje učinkovitosti, 

ekonomičnosti, rezultatov, etike in ekologije. V svetovni javni ekonomiji je vedno bolj 

prisotno gibanje, ki delovanje javne uprave presoja glede na to, ali so bila javna sredstva 

porabljena uspešno, primerno, gospodarno, pravilno, namensko in učinkovito (Žurga 2002, 5). 

Vse navedeno javno upravo sili k iskanju notranjih rezerv, v ljudeh pa so skriti še 

neizkoriščeni potenciali in naloga javnega managementa je, da uvidi, kako pomembni so tudi 

novi pristopi k ravnanju z zaposlenimi (Tomaževič 2007, 74). Zato se v tej nalogi 

osredotočamo na vprašanje, kako je z inovativnostjo v javni upravi, ali je inovativnost 

zaposlenih tista aktivnost, ki bo prispevala k napredku javne uprave, k njeni večji uspešnosti, 

učinkovitosti, prilagodljivosti glede na zahteve uporabnikov in okolja, in kako pravni viri v 

javni upravi to spodbujajo ter (ne)omogočajo.  

Tako kot v gospodarstvu tudi v javni upravi pričakujemo, da je inovativnost zaposlenih tista 

aktivnost, ki lahko pomaga razviti javno upravo v boljšo, učinkovitejšo, prijaznejšo do 

uporabnikov. V magistrski nalogi smo se osredotočili na pravne vire inovativnosti v javni 

upravi, preverjali smo, ali imamo pravne vire inovativnosti v javni upravi in možnosti 

nagrajevanja na njihovi podlagi. Zato smo najprej analizirali mednarodne pravne vire in 

nacionalne pravne vire na področju inovativnosti ter nato podzakonske pravne vire in 

avtonomne pravne vire inovativnosti. V sklopu nacionalnih pravnih virov smo analizirali 

Ustavo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00 in 24/03), Zakon o delovnih 

razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07), izbrane panožne kolektivne pogodbe iz gospodarstva 

in javne uprave ter podali ugotovitve, kako je inovativnost urejena v gospodarstvu in kako v 

javni upravi, kakšne so, če so, razlike.  
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1.1.1 Opredelitev pojma javna uprava 

Pojem javna uprava v slovenski zakonodaji ni enotno definiran (Trstenjak 2003, 14–25). To 

pa zato, ker definicije javnega sektorja izhajajo iz opredeljevanja različnih kriterijev. Tako 

ločimo organizacijsko, funkcionalno, javnofinančno, ekonomsko, uslužbensko-funkcionarsko 

in pozitivno pravno opredelitev javnega sektorja (Tičar in Rakar 2011, 139).  

Pojem javne uprave je širši od pojma državna uprava in poleg organov državne uprave zajema 

še uprave lokalnih skupnosti ter pravne osebe javnega prava, ki so nosilke javnih pooblastil in 

druge nosilce javnih pooblastil, kar izhaja tudi iz Uredbe o načinu poslovanja organov javne 

uprave s strankami (Ur. l. RS, št. 22/01, 81/03 in 20/05) oziroma Uredbe o upravnem 

poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 31/08, 

35/09, 58/10 in 101/10). Državna uprava pa je del izvršilne oblasti in izvršuje upravne naloge 

(1. člen Zakona o državni upravi, Uradni list RS, št. 52/02, 56/03 in 83/03). Javno upravljanje 

je upravljanje v javnih zadevah, javna uprava pa uprava v javnih zadevah (Virant 2004, 18). 

Kot sinonim za javno upravo se včasih uporablja izraz javni sektor, in sicer Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur. l. RS, št. 73/05 do 43/2013) šteje v javni sektor vse 

državne organe, organe lokalne samouprave, javne agencije, javne sklade, vse javne zavode in 

druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega ali lokalnega proračuna. 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002 do 40/2013) zajema kot javni sektor 

vse zgoraj našteto ter med državnimi organi tudi pravosodne organe, državni svet, druge 

državne organe, kot je Računsko sodišče RS in podobno. 

Javni sektor (Fertila 2007, 99–100) je skupno ime za javno upravo, politični sistem, 

izobraževalno, zdravstveno in raziskovalno sfero. Je splet dejavnosti, ki skupaj z 

gospodarstvom sestavlja celotno družbeno življenje. Grafenauer in Brezovnik (2006) menita, 

da pojma javna uprava ni mogoče ločevati od pojma organizacije, v kateri se upravljanje in 

uprava dogajata, saj je organizacija tista osnova, v kateri poteka proces upravljanja. Tičar in 

Rakar (2011, 139) pa menita, da javni sektor predstavljajo vse javne in zasebne organizacije, 

katerih skrb je prednostno zadovoljevanje javnih interesov. ZJU pri opredelitvi javnega 

sektorja zajema širšo opredelitev javnega sektorja, in sicer izključuje iz javnega sektorja zgolj 

javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski vpliv država ali lokalna 

skupnost, vsi posredni proračunski uporabniki pa zapadejo pod opredelitev javnega sektorja 

(Čater 2004, 14–15). 

V nalogi bomo uporabljali pojem javna uprava kot izhaja iz vsebine Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju, torej organe državne uprave, organe lokalne samouprave, javne agencije, 

javne sklade, vse javne zavode in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki 

državnega ali lokalnega proračuna. 



 4 

1.1.2 Opredelitev pojma inovativnosti 

Različni avtorji različno opredeljujejo inovativnost in inovacijski management. Vsi pa se 

strinjajo, da gre za nekaj novega, pa naj si bo to proizvod, storitev, postopek, način dela ali 

razmišljanja. Inovacijski management je po sistemsko teoretičnem konceptu zavestno 

oblikovanje inovacijskih sistemov, to je ne samo posameznih procesov, marveč tudi ustanov, 

znotraj katerih potekajo ti procesi (Kos 1996, 14). 

Novi ali pomembno izboljšani izdelek, storitev ali postopek, ki se na novo pojavi na trgu, je 

inovacija. Govorimo lahko o inovaciji postopka ali procesa, ki se za uporabnika izkaže kot 

koristen. Pri tem pa za uporabnika postopka, procesa, proizvoda ali storitve ni bistveno, da so 

na trgu novi, ampak, da za uporabnika pomenijo novost (Rebernik 1997 v Likar 2001, 17). Po 

Likarju (2006, 5-10) najprej govorimo o invenciji, to je o ideji, ki ima možnosti, da iz nje 

nastane inovacija. Naslednji korak je »potencialna inovacija«. Potencialna inovacija je 

uporaben, toda še ne donosen izdelek - ideja. Ko se ta dokaže na trgu kot koristna ideja, 

novost, za katero so ljudje pripravljeni plačati, govorimo o inovaciji. Ta je lahko tehnične, 

socialne, organizacijske ali metodološke narave. Berginc in Krč (2001, 157) definirata 

inovacijo kot enote tehnoloških sprememb, kajti samo prvo podjetje, ki uvede inovacijo na 

trg, se mora popolnoma prilagoditi novemu inovativnemu procesu. Vsa ostala podjetja ta 

proces zgolj posnemajo. Tudi Bellon in Whittington (1996 v Berginc in Krč 2001, 158) se 

strinjata, da konkurenčna prednost inovacije traja za podjetje toliko časa, dokler se ne 

spremeni v rutino oziroma dokler je ostala podjetja ne uvedejo v proizvodnjo. 

Da je inovacija dejanje, ki spreminja vrednost stvari in procesov ter jim tako dodaja novo 

uporabno vrednost, meni Drucker (1992, 37). V ekonomske procese uvajamo inovacije z 

namenom učinkovitejše izrabe virov. Inoviranje je prostovoljna dejavnost posameznika ali 

skupine ljudi, katere cilj je bistveno izboljšati nekaj, kar sicer že obstaja in tako doseči neko 

novo, učinkovitejšo uporabo ali proces (Mulej 2006). Pri tem pa se posameznik ali skupina 

dokazuje tako strokovno kot tudi osebnostno. Podjetje mora inovativnim skupinam ali 

posameznikom stati ob strani tako pri uspešnih kot tudi pri neuspešnih rezultatih inoviranja. 

Samo na takšen način je mogoče spodbujati inovativne procese, saj če se zaposleni zavedajo, 

da ne bodo grajani za neuspeh, si bodo upali tvegati (Pompe 2011, 32–33). Tudi Wunderer 

(2002, 245-249) meni, da je na managementu uresničevanje inovativne vizije podjetja. 

Management, katerega delovanje je sistematično usmerjeno v uresničitev vizije oziroma v 

doseganje ciljev, je verodostojen, ker se njegove besede ujemajo z dejanji. Verodostojnost ne 

pomeni popolnosti, kajti kdor odloča in dela, nujno dela napake. Namesto, da bi napake 

grajali, bi radi ustvarili do njih vzdušje strpnosti in prijaznosti. Seveda bi se iz napak učili, da 

ne bi istih ponavljali. Verodostojno vodstvo, ki dopušča napake, podpira samostojnost, 

odgovornost in iniciativnost, naravnost vabi k inovativnemu poizkušanju (Wunderer 2002, 

245-249). 
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V jutrišnji organizaciji bo inovativnost zahtevala veliko večjo mero medsebojnega 

sodelovanja med organizacijami, skupinami in posamezniki. Te skupine bodo delovale 

globalno, povezano z različnimi dejavnostmi in v različnih organizacijskih oblikah. 

Posamezniki in skupine bodo predstavljali različne podjetniške kulture. Njihovo sodelovanje 

bo le občasno. Organizacija prihodnosti bo morala biti učinkovita in ustvarjalna, podjetniška 

in inovativna. Meje sodelovanja pa bodo presegale sedanje okvire (Frost 1991 v Ford 1999, 

141).  

To, da je razpravljanje o vrednotah še posebno pomembno, kadar se organizacija sooča s 

potrebo po uvajanju novosti, pa meni Musek Lešnik (2003, 149). Vse preveč organizacij 

usmerjajo le tekoči dogodki, odzivajo se na tekoče probleme in se utapljajo v njih, begajo iz 

ene novosti v drugo v iskanju čarobnega recepta, ki bi enkrat za vselej rešil vse težave in 

zagotovil, da se ne bodo ponavljale. Če organizacija svojo energijo pretežno porabi za 

odzivanje na minule dogodke, lahko okrni svojo zmožnost vplivanja na lastno prihodnost. 

Seveda ni nič narobe, če organizacije skušajo slediti toku časa in uvajajo novosti ter 

spremembe, a bodo imele od teh prizadevanj kaj malo koristi, če se razhajajo z njihovimi 

obstoječimi vrednotami (Musek Lešnik 2003, 149–153). 

V sedanjem ekonomskem položaju se tudi v gospodarstvu pospešeno išče podjetniške 

voditelje, ki znajo strateško in človeško navdušiti. Ti naj bi z novimi prijemi uvedli temeljite 

preobrate, ki jih je makroekonomist Joseph Schumpeter (2002) označil za rušitelje starih in 

ustvarjalce novih gospodarskih povezav. Ta podjetniški pristop sam po sebi še ni dovolj. Da 

bi organizaciji dolgoročno zagotovili uspešnost, je treba uresničiti tako transformacijske 

koncepte kot tudi neprekinjeno napredovanje na vseh ravneh in področjih organizacije. V te 

procese je treba vključevati tudi vse zaposlene, od proizvodnih delavcev, srednjega in višjega 

managementa, do lastnikov. Na to kažejo vedno močnejše zahteve zaposlenih, da se v 

organizacijah vključujejo kot sopodjetniki in tudi gospodarska praksa kaže, da je to pravilna 

smer (Wunderer 2002, 11). Med mnogimi elementi, ki oblikujejo dobrega zaposlenega, so 

bistveni odgovornost, lojalnost in samoiniciativnost. Ko pa zaposleni ne izkazuje pripadnosti 

organizaciji, ni nujno, da je to zato, ker si sam tega ne želi ali pa, ker ni dovolj motiviran. 

Morda mu pomen tega, kakšen je dober zaposleni, ni dovolj jasen. Morda se o tej temi v 

organizaciji ni dovolj razpravljalo, ne med zaposlitvenim razgovorom in ne med 

vsakodnevnim delom. Gre za novo kulturo pripadnosti organizaciji, ki vključuje tako 

lastništvo, odgovornost kot tudi novo kulturo vodenja (Moller 1995, 29).  

Zato je za posameznika pomembno, da izstopi iz vloge, ki mu je dana in poskusi nekaj, kar se 

mu zdi pomembno, zanimivo ali novo. Tako morda dela inovativno. Kot inovativno ravnanje 

lahko razumemo vse posameznikove dejavnosti, ki so primerne, da s svojimi učinki 

povzročijo pozitivne spremembe v okolju meni Lutz (2002, 90). Dasgupta in Stoneman 

(1987, 51) pa menita, da je inoviranje tvegan proces z mnogimi alternativnimi pristopi, z 

uporabo tehničnih, finančnih, človeških virov, vse z namenom iznajdbe nečesa novega. Ni pa 
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nujno, da so vsi poskusi uspešni, mnogokrat se namreč izkaže, da so ali tehnično neuspešni, 

ali pa ne dajejo ekonomskega donosa. 

Življenjski standard se kaže tudi skozi ekonomski napredek, zato se ekonomisti, tehniki, 

podjetniki in managerji trudijo za tehnološki napredek, za spodbujanje zaposlenih za 

inoviranje. Inoviranje ni mehanični proces nastajanja novih izdelkov, postopkov, storitev, zato 

je bistveno, da se pri zaposlenih razvija podjetniški duh, ki pripomore k vsakodnevnim 

spremembam (Samuelson in Nordhaus 2002, 521). Pri tem ne smemo pozabiti, da mnogi 

mislijo, da je kreativnost enak pojem kot inovativnost. Ta pojma ne moremo enačiti, saj nista 

sinonima. Pod pojmom kreativnosti razumemo ustvarjanje novih idej; pri inovativnosti pa gre 

za to, da znamo z njimi tudi zaslužiti na trgu (Henry in Walker 1991, 29). Vendar je res, da 

brez kreativnosti ne bi bilo inovacij, brez inovativnosti pa se kreativne ideje ne bi pojavile na 

trgu. Vse to zahteva ljudi z različnimi in komplementarnimi znanji (Henry in Walker 1991, 

29). 

Procesi inovativnosti tečejo od invencije, inovacije (tehnične, industrijske) preko raziskav in 

razvoja do odkritij, iznajdb, izuma do »know-howa« in do intelektualne lastnine, ki je skupno 

ime za stvaritve človeškega uma na znanstvenem, umetniškem, industrijskem področju, in so 

varovane z zakonodajo na področju varstva intelektualne lastnine (Likar 2001, 16–20; 

Devetak 1980, 20–22; Trstenjak 1981, 142). 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je ugotoviti, ali in kako je inovativnost urejena v mednarodnih in nacionalnih 

pravnih virih in zakonodaji. Pri proučevanju smo se osredotočili na inovativnost v javni 

upravi in možnosti nagrajevanja zaposlenih. Zato smo preučili mednarodne in nacionalne 

pravne vire s področja inovativnosti, strokovno literaturo ter znanstvene članke in prispevke s 

tega področja ter na ta način celovito predstaviti pojem inovativnosti, kot ga določajo pravni 

viri in različni avtorji, s poudarkom na pravni ureditvi inovativnosti ter nagrajevanju te v javni 

upravi. Zanimalo nas je, ali je mogoče dobre prakse iz gospodarstva prenesti tudi v javno 

upravo in ali zakonodaja to omogoča. Preverjali smo, ali pravni viri inovativnost spodbujajo 

ali onemogočajo, ali bi lahko in kako managerske prijeme, ki bi prispevali k večji 

inovativnosti v javni upravi, »preslikali« iz gospodarstva v javno upravo in ali zakonodaja v 

javni upravi to sploh omogoča. Pri tem smo se osredotočili na morebitne razlike med 

pravnimi viri, ki urejajo inovativnost v gospodarstvu in tistimi v javni upravi. Ob tem pa smo 

predpostavili, da je inovativnost v gospodarstvu urejena tako, da omogoča managerjem 

uspešno in učinkovito nagrajevanje zaposlenih. Inovativnost smo preučevali na osnovi 

pravnih virov v gospodarstvu in v javni upravi ter z analizo pravnih podlag inovativnosti na 

ravni izbrane občine. Na osnovi analize pravnih virov in odgovorov zaposlenih smo 

oblikovali predloge za bolj učinkovito zakonsko ureditev inovativnosti v javni upravi.  
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Temeljni cilji magistrske naloge so (1) analizirati pravne podlage inovativnosti v 

gospodarstvu in v javni upravi. Zato smo najprej zbrali in nato preučili različne vire, 

literaturo, strokovne članke in prispevke ter pravne vire, na podlagi katerih je mogoče (2) 

analizirati, ali in kako je inovativnost v javni upravi normativno urejena v zakonodaji, ki ureja 

delovanje javne uprave ter položaj javnih uslužbencev oziroma, ali obstaja na tem področju 

pravna praznina. Cilj naloge je tudi ugotoviti, ali je pravna ureditev inovativnosti v javni 

upravi ustrezna z vidika spodbujanja inovativnosti. Na osnovi analize zakonodaje v 

gospodarstvu lahko rečemo, da je inovativnost v gospodarstvu pravno urejena. Mi pa smo se 

osredotočili na inovativnost v javni upravi, saj je bilo v gospodarstvu področje inovativnosti 

že večkrat analizirano, v javni upravi pa še ne. Z analizo pravnih virov smo (3) raziskali in 

ugotavljali, ali obstoječi pravni viri spodbujajo ali ovirajo inovativnost v javni upravi, ali 

spodbujajo in motivirajo delodajalce ter zaposlene k inovativnosti in spremembam, ki 

omogočajo večjo učinkovitost ter kakovostnejše delo javne uprave. V sklepnem delu naloge 

pa smo na podlagi proučenih virov, literature, lastnega znanja, odgovorov zaposlenih v anketi 

in delovnih izkušenj pripravili predloge za spodbujanje inovativnosti v javni upravi ter 

mnenje glede ustreznosti zakonodaje v vidika inovativnosti v javni upravi. 

Prispevek magistrske naloge k znanosti je zlasti analiza in primerjava mednarodnih in 

nacionalnih pravnih virov inovativnosti tako v gospodarstvu kot v javni upravi. Več raziskav 

o inovativnosti (Malačič 2007, 7-24; Likar 2010; Fatur 2010; Ložar 2009; Novak in Spaija 

2008; Šuligoj 2011; Fatur in Likar 2009; MGRT 2010) je bilo že izvedenih na področju 

gospodarstva, na področju inovativnosti v javni upravi, s poudarkom na pravnih virih, pa 

raziskave še ni bilo. Analizirali smo tudi avtonomne pravne vire inovativnosti v izbrani občini 

ter podali ugotovitve, ali so ti zadostni za razvoj in spodbujanje inovativnosti v njej 

zaposlenih. Analizirali smo in opravili primerjavo avtonomnih virov na nivoju občine 

(pravilnik o delovni uspešnosti, pravilnik o inovacijah) z ugotovitvami analize pravnih virov 

na nivoju države oziroma mednarodnih pravnih virov ter na ta način sistematično preučili 

področja inovativnosti v javni upravi, kar še ni bilo predmet obravnave dosedanjih del, zlasti 

ne na ravni občine. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Za potrditev postavljenih hipotez in za doseganje zastavljenih ciljev pri preučevanju problema 

sta v magistrski nalogi uporabljeni dve temeljni metodi raziskovanja. Metoda dela v 

teoretičnem delu temelji predvsem na deskriptivnem pristopu, to je na metodi analize 

dokumentov in vsebin razpoložljive relevantne literature, to je sekundarnih virov, ki se 

nanašajo na izbrano raziskovalno področje (zakoni, podzakonski viri, knjige, članki, internetni 

viri in druga razpoložljiva strokovna literatura). Na osnovi te so nato podrobneje opredeljeni 

pojmi, ki smo jih obravnavali v nalogi in so relevantni za raziskovalna vprašanja. Z metodo 

kompilacije so povzeti pravni viri na področju inovativnosti, s poudarkom na inovativnosti v 
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javnem sektorju ter stališča in razlike med različnimi avtorji z navedenega področja. V 

sklepnem delu naloge pa so na podlagi proučenih virov, literature, lastnega znanja, odgovorov 

zaposlenih v anketi in delovnih izkušenj pripravljeni predlogi za spodbujanje inovativnosti v 

javni upravi.  

Empirični del naloge predstavlja raziskava, izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Izvedli smo singularno študijo primera. Glede na teoretična spoznanja so oblikovana 

vprašanja, večji del zaprtega tipa, ki so primernejša za statistično obdelavo. Anketni 

vprašalnik je bil po pošti naslovljen na zaposlene v občini, ki je v nalogi poimenovana kot 

izbrana občina, saj management občine ne želi, da se jo imenuje. Gre za večjo slovensko 

občino, z več kot 90.000 kvadratnimi kilometri površine in več kot 50.000 prebivalci. V 

vzorec smo tako zajeli vse zaposlene v občinski upravi izbrane občine, tako javne uslužbence 

kakor tudi management občine (direktorica občinske uprave). Sledilo je zbiranje in urejanje 

vrnjenih vprašalnikov; analiziranje ter interpretiranje podatkov in predstavitev rezultatov. 

Triangulacijo smo naredili z:  

- analizo pravnih in drugih virov,  

- odgovori javnih uslužbencev in  

- odgovori managementa.  

Za triangulacijo rezultatov, dobljenih z anketnim vprašalnikom, smo opravili intervju z 

managementom občine, to je z direktorico občinske uprave, za triangulacijo teorije in 

zakonodaje pa smo na eni strani primerjali slovensko in mednarodno pravno zakonodajo med 

seboj, pa tudi z internimi akti občine. Z anketo smo raziskali, kaj o inovativnosti in njeni 

pravni ureditvi menijo zaposleni v izbrani občini. Pri tem nismo vzorčili, zajeta pa je celotna 

populacija, to so vsi zaposleni v izbrani občini. 

Analizo empiričnega dela naloge smo izvedli s pomočjo univariatne in multivariatne 

statistične analize, in sicer smo pri prvi uporabili opisno statistiko, pri multivariatni pa 

faktorsko analizo. S faktorsko analizo smo ugotavljali, kateri so pozitivni oziroma negativni 

dejavniki za inovativnost zaposlenih v javnem sektorju; denarne nagrade, nedenarna 

motivacija, zadovoljstvo z delom, odnos managementa do inovativnosti, vpliv zakonodaje in 

internih aktov, pa tudi dosežena izobrazba, spol, delovno mesto, delovna doba ali starost 

zaposlenih. 

1.4 Osnovne hipoteze raziskave oziroma raziskovalna vprašanja 

Kot izhodišče raziskovalnega dela smo si zastavili raziskovalne hipoteze, ki smo jih preverili 

na podlagi analize sekundarnih virov, tj. pravnih virov in drugih virov različnih avtorjev. Za 

potrditev teoretičnih zaključkov smo v empiričnem delu analizirali rezultate, pridobljene s 

pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi javnimi uslužbenci in intervjujem z 

managementom v izbrani občini (kvantitativna metoda). Na ta način smo izvedli tudi 
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triangulacijo odgovorov, saj smo primerjali podatke, pridobljene z analizo sekundarnih 

pravnih in drugih virov, s stališči javnih uslužbencev in managementa. Primarne podatke smo 

pridobili z anketnim vprašalnikom in intervjujem. Za potrditev analize teoretičnega in 

empiričnega dela smo zastavili naslednje hipoteze: 

H1: Slovenska pravna ureditev inovativnosti v javni upravi je usklajena z mednarodno pravno 

ureditvijo in s temeljnimi ustavnimi načeli.  

S sprejetjem Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/01, 30/01, 43/04, 

17/06, 114/06 in 68/08), Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 45/01, 96/02, 37/04 in 

20/06) in Zakona o izumih iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 15/07) je Slovenija zagotovila 

formalne pogoje za varstvo pravic, ki jih varuje tudi z ustavo ter mednarodnimi sporazumi. 

Pojavlja pa se vprašanje, koliko in kako se te pravice dejansko uresničujejo, predvsem v javni 

upravi. Zato bomo preverili, kako je slovenska pravna ureditev inovativnosti v javni upravi 

usklajena z mednarodno ureditvijo inovativnosti.  

H2: Na področju nagrajevanja zaposlenih za inoviranje v javni upravi je pravna »praznina« 

oziroma to področje inovativnosti v javni upravi ni ustrezno urejeno.  

V zadnjih letih je prišlo do sprememb zakonodaje na področju javne uprave. Sprejet je bil 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, veliko uredb in navodil 

o delovanju v javni upravi. V nalogi nas zanima, ali so spremembe zakonodaje prinesle 

kakšne spremembe glede možnosti nagrajevanja in motiviranja inovativnosti v javni upravi. 

Področje inovativnosti mora biti pravno tako urejeno, da so pravila jasno določena. Vedeti 

moramo, kaj je inovativnost, kaj so rezultati inovativnosti in kdo je lastnik teh rezultatov. V 

pravu mora biti povsem jasno določeno, kdaj govorimo o inovaciji, kakšna so razmerja med 

inovatorjem in delodajalcem, določena morajo biti pravila nagrajevanja (Zirnstein 2008, 98). 

Formalno zapisane pravice pa sicer ne pomenijo veliko, če država nima izgrajene 

infrastrukture in drugih mehanizmov za njihovo implementacijo meni Trampuž (2007, 7). 

H3: Pravna »praznina« na področju nagrajevanja inovativnosti v javnem sektorju ovira razvoj 

inovativnosti zaposlenih v javni upravi. 

Področje inovativnosti je po organizacijah zelo različno urejeno. V nekaterih le materialno 

nagrajujejo inovatorje, druge več stavijo na nematerialne nagrade, spet tretje organizacije 

kombinirajo obe vrsti nagrajevanja. Prav tako so v organizacijah tudi zelo različna merila za 

nagrajevanje. Poznamo organizacije, ki nagradijo vsak koristen predlog, najmanjšo inovacijo, 

pa spet druge, ki nagradijo samo tiste inovacije, pri katerih lahko izračunajo gospodarsko 

korist inovacije. Lahko rečemo, da mora organizacija inovatorje nagrajevati tako, da bo 

vzpostavila pozitivno okolje, da bodo zaposleni motivirani za inoviranje in da bodo o svojih 

dosežkih tudi obveščali delodajalca. Zavedati se moramo, da če zaposleni niso nagrajeni, tudi 
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ne bodo inovativni oziroma o morebitni inovaciji ne bodo niti želeli obvestiti delodajalca 

(Franca in Zirnstein 2008, 62–63). 

H4: Področje inovativnosti v javni upravi se lahko bolje uredi in natančneje konkretizira v 

avtonomnih pravnih virih javne uprave. 

Za to, da bomo od zaposlenih dobili ne samo roke, temveč tudi možgane, moramo z internimi 

akti urediti nagrajevanje zaposlenih, ki predlagajo inovativne predloge, nove zamisli (Burger 

2003, 37). Pri oblikovanju internih pravilnikov mora organizacija doseči kompromis med 

zaposlenimi in delodajalci, vse to pa znotraj zakonskih okvirjev. Zirnstein (2008, 99) meni, da 

bodo samo obojestransko sprejeta pravila pripeljala do rezultatov. 

H5: Dejavniki, ki spodbujajo inovativnost zaposlenih v gospodarstvu, spodbujajo inovativnost 

tudi v izbrani občini. 

Po Faturju (2005) na inovativnost zaposlenih vplivajo organizacijska kultura, jasno 

postavljanje ciljev in merjenje rezultatov, inovacijska kultura in klima, organizacijska 

struktura, velikost ter okolje podjetja. Dejstvo, ali navedeno velja tudi za zaposlene v javnem 

sektorju oziroma izbrani občini, so dejavniki, ki vplivajo na inovativnost zaposlenih v enaki, 

podobni ali čisto drugi, bomo ugotavljali z anketo med zaposlenimi v izbrani občini.  

1.5 Predpostavke in omejitve raziskovanja 

Predpostavljamo, da je za učinkovito delovanje javne uprave nujno kakovostno vodenje 

zaposlenih. Z uspešnim ravnanjem z zaposlenimi javna uprava lahko in mora doseči večjo 

učinkovitost znotraj same sebe, večjo motiviranost zaposlenih za nenehne spremembe in 

prilagoditve novim, spremenjenim pogojem ter večjo odzivnost na zahteve strank javne 

uprave. Pri tem imajo bistveno vlogo predstojniki, managerji služb javne uprave, ki morajo 

biti usposobljeni za motiviranje in ustrezno nagrajevanje inovativnih posameznikov javne 

uprave, prav tako pa morajo težiti k inovativnosti vseh zaposlenih. V nalogi se bomo 

motivacije samo dotaknili, ne bomo pa preučevali različnih motivacijskih teorij, saj bi tako 

presegli zastavljeni okvir naloge in naš cilj, da se osredotočimo na inovativnost v javni upravi. 

Pri analizi mednarodnih virov inovativnosti smo se omejili na konvencije MOD in direktive 

ter uredbe EU, in sicer tiste, za katere smo menili, da so pomembne za naše področje 

raziskovanja. Med slovenskimi pravnimi viri smo analizirali zakone s področja intelektualne 

lastnine, javnih uslužbencev in nekatere panožne kolektivne pogodbe iz gospodarstva, 

primerjalno s kolektivno pogodbo za javni sektor.  

Načrtovana raziskava se osredotoča na javne uslužbence na lokalni ravni, to je na ravni 

izbrane občine, tako da podatkov ne moremo posploševati na celotno javno upravo ali na 

zaposlene v zasebnem sektorju. Poleg tega je treba omeniti tudi omejitve, ki jih tovrstne 

raziskave imajo, kot so odzivnost oziroma pripravljenost javnih uslužbencev za izpolnjevanje 
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anket, še bolj je ta odzivnost vprašljiva pri predstojnikih javnih služb, omejitev je tudi 

pristranskost udeležencev raziskave ter napake in pristranskost izvajalca raziskave. Zbrani 

empirični dokazi pa so odvisni tudi od interpretacij posameznikov, tako anketirancev kot 

raziskovalca. Omejitev raziskave je tudi pomanjkanje sodne prakse na področju inovativnosti 

javnega sektorja.  
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2 PRAVNA UREDITEV INOVATIVNOSTI 

V nalogi bomo predstavili pravno ureditev inovativnosti v javni upravi. Z namenom 

ugotovitve, ali je ta podobno ali drugače urejena kot v gospodarstvu, smo preučili tudi pravno 

ureditev inovativnosti v gospodarstvu. Analizirali in primerjali smo pravno ureditev 

inovativnosti na podlagi mednarodnih pravnih virov in nacionalnih pravnih virov. Na 

mednarodnem področju smo se osredotočili na konvencije Mednarodne organizacije dela 

(MOD), na priporočila Sveta Evrope in na direktive ter uredbe EU. Na nacionalnem nivoju 

smo analizirali zakonske in podzakonske vire inovativnosti ter naredili primerjavo z 

avtonomnimi viri izbrane občine. V okviru nacionalnih pravnih virov smo analizirali splošne 

pravne vire, kot so Zakon o delovnih razmerjih, primerjalno z zakoni, ki se nanašajo na javne 

uslužbence, kot sta npr. Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 

62/05,75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 62/06, 68/06, 131/06, 11/07, 33/07, 65/08 in 69/08) in 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 73/03, 126/03, 70/04, 

53/05, 14/06, 27/06, 68/06, 121/06, 1/07, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 120/08 in 

108/09). Opravili smo tudi analizo in primerjavo med različnimi panožnimi kolektivnimi 

pogodbami glede ureditve nagrajevanja inovativnosti. Med seboj smo primerjali kolektivne 

pogodbe iz gospodarstva in negospodarstva oziroma javne uprave ter ugotavljali njihovo 

podobnost oziroma primerljivost glede možnosti nagrajevanja in spodbujanja inovativnosti ob 

predpostavki, da je inovativnost v gospodarstvu ustrezno urejena. 

2.1 Mednarodni pravni viri 

V tej točki smo analizirali mednarodne pravne in druge vire s področja inovativnosti. 

Analizirali smo konvencije MOD, direktive in uredbe EU ter priporočila Sveta Evrope. 

Ugotavljali smo, kako in če sploh je inovativnost opredeljena v teh gradivih. To nam je bila 

tudi smernica za primerjavo, kako so priporočila, direktive, uredbe in smernice 

implementirane v našo zakonodajo, ali so odstopanja in na katerih področjih. 

2.1.1 Mednarodna organizacija dela 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je agencija Organizacije združenih narodov (OZN), 

specializirana za uveljavljanje socialne pravičnosti, mednarodno priznanih človekovih pravic 

in pravic iz dela. Ustanovljena je bila leta 1919 z versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala 

prva specializirana agencija OZN. MOD ima znotraj OZN tripartitno strukturo. To pomeni, da 

so v organih te organizacije enakopravno zastopani predstavniki vlad, delodajalcev in 

delojemalcev. Delovanje MOD se kaže skozi oblikovanje in uveljavljanje mednarodnih 

delovnih standardov v obliki konvencij in priporočil. Konvencije in priporočila predstavljajo 

minimalne standarde osnovnih pravic zaposlenih (Končar idr. 2006, 19). 
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Med konvencijami in priporočili MOD ne najdemo nobene, ki bi neposredno opredeljevala 

inovativnost zaposlenih, lahko pa tiste o izobraževanju štejemo med konvencije, ki pozitivno 

prispevajo k inovativnosti, saj izobrazba pripomore k večji inovativnosti (Foray in Gault 

2003). 

Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje 

Konvencijo je MOD sprejela na svojem 59. zasedanju leta 1974. Veljati je začela 10. junija 

1976. Republika Slovenija je konvencijo sprejela leta 1992 (Ur. l. RS - MP, št. 14/92). 

Vsebina konvencije temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki v 26. členu vsem 

ljudem priznava pravico do izobrazbe. Glede na spoznanje, da je potreba po nepretrganem 

izobraževanju in usposabljanju vezana na znanstveni in tehnološki razvoj, zahteva ureditev 

dopusta za izobraževanje ter usposabljanje. Konvencija opredeljuje »plačani dopust za 

izobraževanje« kot dopust, ki je delavcu priznan v izobraževalne namene za določeno obdobje 

med delovnim časom in s pravico do ustreznega plačila (1. člen). V skladu z 2. členom 

morajo države, ki ratificirajo konvencijo, sprejeti in izvajati politiko, ki pospešuje priznavanje 

dopusta za izobraževanje za naslednje namene: izobraževanje na vseh ravneh, za splošno, 

družbeno in državljansko izobraževanje ter za sindikalno usposabljanje.  

Priporočilo MOD št. 148 dodatno pojasnjuje že navedeno konvencijo št. 140. Priporočilo 

dodatno pojasnjuje usmeritve glede dopustov za izobraževanje in kako se naj konvencija 

dejansko uresničuje, govori o ukrepih za spodbujanje dopusta za izobraževanje, o financiranju 

dopusta za izobraževanje, pojasnjuje pa tudi pogoje za odobritev dopusta za izobraževanje 

(Končar idr. 2006, 190–191). 

Menimo, da možnost izobraževanja vpliva na višjo izobrazbo, višja izobrazba zaposlenih pa 

pomeni več znanja, tako splošnega kot strokovnega. Več znanja lahko pomembno vpliva tudi 

na inovativnost zaposlenih. Tisti, ki ima več znanja, ga želi tudi uporabiti, ali pri delu ali pri 

snovanju nečesa novega.  

Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih 

sposobnosti. 

Konvencijo je MOD sprejela na 60. zasedanju, 23. junija 1975, veljati pa je začela 19. julija 

1977. Na območju Republike Slovenije velja od 8. januarja 1983 (Ur. l. SFRJ - MP, št. 

77/82). Republika Slovenija jo je v svoj pravni red prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva 

(Ur. l. RS, št. 54/92). Konvencija MOD št. 142 zavezuje države, da celovito in sistematično 

urejajo načrtovanje ter izvajanje strategije uveljavljanja vseživljenjskega izobraževanja in 

usposabljanja. Konvencija s poudarjanjem dolžnosti držav, da zagotavljajo oblikovanje 

ustreznih politik in programov na tem področju, opozarja na dolgoročnost ter sistematičnost 

načrtovanja in izvajanja teh aktivnosti ter na nujno vključenost različnih nosilcev v te 
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aktivnosti. Država je dolžna zagotoviti njihovo koordinirano delovanje. Zato morajo biti 

elementi poklicnega usmerjanja in poklicnega izobraževanja povezani v celovit sistem. 

Konvencija je po svoji vsebini neposredno povezana s Konvencijo MOD št. 140 o plačanem 

dopustu za izobraževanje. Konvencija št. 142 določa, da mora država pri oblikovanju in 

izvajanju politike ter programov za zagotavljanje razvoja človeških virov upoštevati potrebe 

zaposlovanja, možnosti in težave tako regije kot vse države. To pomeni, da je treba pri tem 

upoštevati stanje in smernice razvoja na trgu dela, kot je stopnja brezposelnosti, pojav 

deficitarnih poklicev, struktura težje zaposlitvenih kategorij oseb in podobno (Končar idr. 

2006, 194). 

Konvencija omenja dolžnost nosilcev politik in programov, da te oblikujejo in izvajajo tako, 

da lahko osebe v celoti razvijejo in uporabijo svoje zmožnosti. Pri tem poudarja, da je treba 

osebam omogočiti, da so pri vključevanju v izobraževanje in delo upoštevane tudi njihove 

želje. Uresničevanje te konvencijske zahteve zagotavljajo različni pravni instituti, kot je 

institut objave prostega delovnega mesta, izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelno osebo 

in drugi. Konvencija na temelju ugotovitev o pomenu poklicnega usmerjanja uzakonja načelo 

širitve sistema poklicnega usmerjanja, ki poudarja dolžnost izpopolnjevanja sistema trajnega 

obveščanja o kratkoročnih in dolgoročnih vidikih stanja na trgu dela. Te informacije so 

namenjene otrokom in mladostnikom, pa tudi odraslim osebam. Ob tem so posebni programi 

namenjeni invalidom in invalidnim osebam (Končar idr. 2006, 195). 

Konvencija št. 142 je dopolnjena s Priporočilom št. 195 o razvoju človeških virov (Bečan idr., 

2008). Priporočilo je bilo sprejeto 17. junija 2004 in je nadomestilo istoimensko priporočilo 

št. 150 iz leta 1975. Priporočilo usmerja države članice v socialni dialog pri oblikovanju, 

uveljavljanju in prenovi nacionalnih strategij razvoja človeških virov, na področju vzgoje, 

vseživljenjskega učenja ter usposabljanja. Pri oblikovanju navedenih strategij morajo 

posamezne države upoštevati, da bodo te usklajene z gospodarsko, fiskalno in socialno 

politiko države. Enako pozornost naj namenijo doseganju gospodarskih in socialnih ciljev. 

Poudarijo naj pomen in zagotovijo krepitev inovativnosti, konkurenčnosti in produktivnosti 

(Končar idr. 2006, 196). 

Konvencije MOD so v Ustavi RS zajete v več členih, in sicer: da je država pravna in socialna 

država (2. člen), svoboda dela (49. člen), pravice invalidov (52. člen), izobraževanje in šolanje 

(57. člen), pravice iz ustvarjalnosti (60. člen) in pravno varstvo dela (66. člen). 

Menimo, da konvencija, ki spodbuja usposabljanje za človekov razvoj in omogoča svobodo 

dela, ščiti pravice iz ustvarjalnosti ter dela in vpliva na zmožnost ter pripravljenost zaposlenih 

za inoviranje. Večje možnosti izobraževanja: državni programi izobraževanja omogočajo 

pridobivanje višje poklicne kvalifikacije, ob upoštevanju potreb države usmerjajo študirajoče 

v deficitarne poklice in tako dolgoročno omogočajo večjo zaposlenost. Večja zaposlenost 

pomeni manj socialnih težav, več znanja prinese večje zahteve zaposlenih po drugačnem, 

zanimivejšem delu, vse to pa spodbuja inovativnost pri zaposlenih. 
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Med pravno ureditev inovativnosti sodi tudi varovanje pravic, to je rezultatov inovativnosti s 

pravicami intelektualne lastnine. Z vprašanjem intelektualne lastnine se ukvarjajo tudi druge 

mednarodne organizacije, kot je na primer Svetovna trgovinska organizacij (STO). Omeniti 

velja še Sporazum TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Right/Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine) iz leta 1995. Je 

večstranski sporazum STO, s katerim ta postavlja nove standarde na področju intelektualne 

lastnine. Sprejet je bil predvsem zaradi potrebe po močnejšem varstvu pravic intelektualne 

lastnine, ki bi preprečevale ekonomske izgube industrijskih držav zaradi piratstva in 

ponaredkov ter zaradi potrebe po učinkovitejših sredstvih za zaščito pravic intelektualne 

lastnine. Ureditev patentnih sistemov je bila do sprejetja TRIPS-a prožnejša in v diskreciji 

držav, ki so določale patentno varstvo glede na lasten socialni ter ekonomski razvoj. Z 

njegovo uveljavitvijo pa so bile članice STO prisiljene uskladiti svoje zakonodaje s strožjim 

režimom (Gak 2008, 23). Nadaljnja analiza vloge omenjenih in drugih mednarodnih 

organizacij, ki deloma urejajo tudi naše področje raziskovanja, presega namen te naloge. 

2.1.2 Evropska unija 

Z Zeleno knjigo, ki sicer ni pravni vir, ampak mednarodni dokument, ki ga je sprejela 

Evropska komisija, o inovacijah, je EU leta 1998 postavila temelje za pričetek 

prestrukturiranja unije in za harmonizacijo materialnega prava intelektualne lastnine. Cilji 

Zelene knjige so bili ocena stanja na notranjem trgu, ocena učinkovitosti obstoječe 

zakonodaje in analiza, ali so tu potrebne nadaljnje aktivnosti Skupnosti (Commission of the 

European communities 1998). Odgovor Evrope na globalizacijo sveta in tehnološko 

revolucijo, ki je prinesla internet v osebni in poslovni svet, je bil podan z Lizbonsko strategijo 

(Evropa 2007). Njen konkretni cilj je bil, da bo EU do leta 2010 postala najbolj konkurenčen, 

dinamičen in na znanju temelječ gospodarski prostor na svetu. Lizbonska strategija, ki je po 

svoji naravi akcijski in razvojni plan EU, je v svojih ciljih opredelila bistveno povečanje 

prožnosti ter učinkovitosti evropskega gospodarstva do leta 2020. Pri tem so prednostni 

akcijski cilji še vedno usmerjeni k razvijanju inovativnosti v gospodarstvu, ki je lahko le 

rezultat druge ciljne dejavnosti, to je razvijanja »učeče se družbe« (Končar idr. 2006, 193). 

Inovacije so rezultat inovacijske dejavnosti. Inovacije danes nastajajo predvsem v podjetjih in 

ne v majhnih, privatnih kabinetih inovatorjev, saj so običajno povezane z velikimi stroški. Da 

bi ustvarili inovacijo, so potrebna materialna sredstva, čas, ustvarjalnosti in inovativnosti 

zaposlenih. Torej je inovativnost povezana tako z aktivnostjo delodajalca kot zaposlenega. 

Večino izumov danes ustvarijo zaposleni v delovnem razmerju, rezultate inovativnosti 

varujemo s pravicami industrijske lastnine (Zirnstein 2011, 179). 
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2.1.3 Direktive in uredbe Evropske unije 

Z namenom, da bi Evropska unija (EU) dosegla harmonizacijo pravic intelektualne lastnine, 

ki so bile v nacionalnih zakonodajah držav članic EU različno urejene, kar je povzročalo 

težave notranjemu trgu EU, je sprejela uredbe in direktive EU. Tako so sedaj pravice, ki 

izhajajo iz inovativnosti in avtorstva, opredeljene v direktivah in uredbah EU. Pravice 

intelektualne lastnine po eni strani pomenijo spodbudo inovativnosti, po drugi strani pa so 

lahko, predvsem zaradi svoje teritorialne narave, ovira enotnemu notranjemu trgu (Barnard 

2004, 155). Organi EU nimajo neposredne pristojnosti za sprejemanje zakonodaje na 

področju intelektualne lastnine niti v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 

(Rimska pogodba, Ur. l. RS, št. 7/04) niti v njenih poznejših različicah (Zirnstein 2005, 1892).  

EU se trudi za zagotovitev enotnega evropskega trga in nemoten pretok blaga, storitev in ljudi 

med vsemi državami članicami. Prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi pa mora 

omogočati ustrezna zakonodaja, ki ne sme omejevati konkurence oziroma mora zagotavljati 

enoten evropski trg ter s tem gospodarsko integracijo vseh držav članic. Zato EU sprejema 

uredbe in direktive. Z njimi zagotavlja harmonizacijo in unifikacijo nacionalnih zakonodaj 

znotraj EU (Ilešič 1996, 731). Za uredbe EU velja neposredni učinek, kar pomeni, da se lahko 

na določbo prava EU sklicujemo neposredno v postopkih pred nacionalnimi sodišči. 

Neposredna uporaba določb EU pomeni, da se lahko pravni akt EU v nacionalnem pravnem 

redu uporablja neposredno, kar pomeni, da ga s sprejetjem nacionalnega predpisa ni treba 

prenesti v nacionalni pravni red (Brkan 2009, 1). Uredbe pomenijo unifikacijo, to je enotno 

ureditev na podlagi njihove neposredne uporabe na sodiščih držav članic (Ilešič 1996, 733). 

Direktive pa ne veljajo mimo zakonodaje posamezne države, saj 249. člen Pogodbe o 

ustanovitvi Evropske skupnosti (PES, Uradni list EU št. C 321E z dne 29. 12. 2006) določa 

neposredno uporabo direktiv le v primeru, ko je to nujno potrebno, da se doseže rezultat 

direktive. Države članice pa morajo za implementacijo direktive sprejeti zakonske in 

podzakonske predpise, ki bodo uresničevali cilje, ki jih direktive zahtevajo. Sredstvo 

unifikacije na ravni Skupnosti so uredbe, ki so neposredno uporabne v državah članicah (ni 

potrebna ratifikacija) in poenotijo pravo oziroma področje, na katerega se nanašajo. Uredbe in 

direktive se lahko sprejemajo po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku (Lampe, 

Drenik in Grasselli 2008, 29–30). Pri direktivah EU gre za harmonizacijo prava EU v 

nacionalne pravne vire oziroma za mednarodno regionalno pravo (Benoit Rohmer in Klebes 

2006, 137). 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti v 28. členu prepoveduje količinske omejitve in vse 

druge ukrepe z enakim učinkom med državami članicami, zahteva torej prost pretok blaga kot 

eno izmed temeljnih svoboščin EU. Pogodba pa v 30. členu dovoljuje omejevanje prostega 

pretoka blaga zaradi varovanja industrijske in poslovne lastnine. Kot industrijsko in poslovno 

lastnino pogodba razume intelektualno lastnino, in to ne samo v obsegu pravic industrijske 

lastnine, ki je ožji pojem od pojma intelektualna lastnina, kot na prvi pogled kaže, ampak tudi 
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kot avtorske in sorodne pravice (Repas 2003, 45–48). Pravo intelektualne lastnine torej 

obsega tako avtorsko pravo kakor tudi pravo industrijske lastnine. 

Pravice, ki jih njihovi imetniki ne morejo uveljavljati, so brez pomena. Osnovni namen 

Direktive 2004/48/ES (Uradni list EU, št. L 195 z dne 30. 4. 2004) o uveljavljanju pravic 

intelektualne lastnine je harmonizacija postopkov, ukrepov in pravnih sredstev na področju 

zaščite pravic intelektualne lastnine. To pa zato, da bo celotno področje intelektualne lastnine 

enako ali podobno urejeno v pravu posamezne države, pri urejanju pravic notranjega trga. Za 

imetnike teh pravic pa to pomeni, da ni treba iskati nasvetov o tem, kako so te pravice urejene 

v vsaki državi članici ter da bodo uživali enako pravno varstvo v vseh članicah. S tem pa se 

bodo tudi izognili težavam, ki se pri uveljavljanju pravic pojavljajo. Cilji direktive so tudi 

širši. Osnovni cilj je uveljavljanje enotnega sistema zaščite, prav tako pomembni cilji 

direktive pa so tudi varovanje potrošnikov pred namernim izkoriščanjem in preprečevanje 

izgub pri davkih zaradi ponarejenega in piratskega blaga. S tem pa direktiva ščiti 

zaposlovanje v Evropi (Beranek 2008, 17–18). 

Direktiva Sveta št. 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških 

programov (Uradni list EU, št. L 122) zagotavlja pravno varstvo računalniških programov. 

Direktiva omogoča, da se računalniški programi varujejo z avtorsko pravico, to pomeni kot 

književna dela, skladno z opredelitvijo po Bernski konvenciji za varstvo književnih in 

umetniških del (Trampuž 2000, 54). 

Direktiva Sveta št. 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske 

pravice in določenih sorodnih pravic (Uradni list EU, št. C 290) opredeljuje trajanje avtorske 

pravice in določene sorodne pravice. EU si prizadeva za odpravo pravnih razlik in za 

nemoteno prehajanje avtorskih del preko državnih meja, osredotoča pa se tudi na vplive, ki jih 

povzroča regulacija ter na vplive zakonodaje na konkurenčnost in monopole (Perše 2000, 34). 

Visoka raven varstva in hkratno upoštevanje zahtev notranjega trga ter pravnega okolja za 

varovanje umetniških in književnih kreacij v EU je bila dosežena z zahtevo, da se avtorska 

pravica znotraj ES harmonizira na 70 let po smrti avtorja ali 70 let od takrat, ko je delo 

postalo na dovoljen način dostopno javnosti, ter za avtorski sorodne pravice na 50 let od 

nastopa dogodka, ki zahteva začetek štetja trajanja varstva (Baloh Urbančič 2002, 18). 

Decembra 1993 je Skupnost sprejela Uredbo 40/94/EC (Ur. l. RS, št. 14/93), ki uvaja 

blagovno znamko EU. Ta ima unitarni značaj, ki se ustanovi, učinkuje in preneha na ozemlju 

celotne EU. Leta 2002 je bil z Uredbo Skupnosti 6/200250 uveden model EU, pomembne 

spremembe v smeri poenotenja pa so se dogajale tudi na drugih področjih intelektualne 

lastnine. S temi uredbami je EU ustvarjala nove unitarne pravice intelektualne lastnine kot 

»nadrejene« nacionalnim pravicam (Zirnstein 2005, 1893). 

Skozi uporabo pravic intelektualne lastnine se je pokazalo, da lahko te ogrozijo delovanje 

enotnega trga, zato je EU sprejela določene ukrepe (Zirnstein 2005, 1894). EU in njeni organi 
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so se strinjali, da ima uresničevanje zakonodaje EU na področju intelektualne lastnine za cilj 

vzpostaviti enotni trg EU ter s tem omogočiti prost pretok blaga in storitev. Ta enotni trg 

mora biti varovan s pravicami intelektualne lastnine. Pri oblikovanju enotnega trga EU in pri 

sprejemanju ukrepov, ki bi lahko pomenili izkrivljanje konkurence, pa je treba te odpraviti, ali 

pa zmanjšati njihovo uporabo na najmanjšo možno mero ter na ta način ustvarjati okolje, ki 

bo naklonjeno investicijam v raziskave in razvoj. Za to, da bi se odpravile razlike med 

zakonodajami posameznih držav članic, ki so pomenile ovire za enotni trg skupnosti, je bilo 

treba vzpostaviti možnost, da se trg EU obravnava kot enotni trg. 

2.1.4 Lizbonska strategija 

Tudi Lizbonska strategija, ki je po svoji naravi akcijski in razvojni plan EU, je v svojih ciljih 

opredelila bistveno povečanje prožnosti in učinkovitosti evropskega gospodarstva do leta 

2010. Pri tem so prednostni akcijski cilji usmerjeni k razvijanju inovativnosti v gospodarstvu, 

ki je lahko le rezultat druge ciljne dejavnosti, to je razvijanje »učeče se družbe« (Končar idr. 

2006, 193). 

Gospodarska kriza je še pospešila zahtevo po spremembah v javnem sektorju. To naj 

vključuje večje varčevanje in boljše rezultate glede na vložena sredstva. Tudi EU je spoznala, 

da strategija razvoja do leta 2010 ni bila uspešna, da je treba zaradi kompleksnosti in 

vseobsežnosti krize, ki je zajela vsa gospodarstva, oblikovati nove smernice za izhod iz 

sedanjega položaja. Zato je Evropska komisija za obdobje 2010–2020 opredelila tri točke, na 

katerih naj temelji razvoj EU. To so: pametna (znanje, inovacije), trajnostna (zelena in 

konkurenčna) in vključujoča (visoka stopnja zaposlenosti) rast (Žurga 2010, 39–40). 

2.2 Nacionalni pravni viri 

V okviru nacionalnih pravnih virov smo analizirali Ustavo RS, Zakon o delovnih razmerjih, 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/01 in 68/08), Zakon o izumih iz 

delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 42/95, 45/95, 96/02 in 139/06), Zakon o industrijski lastnini 

(Ur. l. RS, št. 45/01, 96/02, 37/04 in 20/06), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 

110/02, 2/04, 23/05, 62/05,75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 62/06, 68/06, 131/06, 11/07, 33/07, 

65/08 in 69/08), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in 108/09) ter 

nekatere panožne kolektivne pogodbe iz gospodarstva in Kolektivno pogodbo javnega 

sektorja, vse z vidika inovativnosti. Analizirali smo nacionalne pravne vire tako s področja 

gospodarstva kot javne uprave glede na ureditev inovativnosti zaposlenih. 
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2.2.1 Ustava Republike Slovenije 

V Republiki Sloveniji Ustava RS zagotavlja svobodo znanstvenega in umetniškega 

ustvarjanja, varstvo avtorskih in sorodnih pravic (59. člen). Svoboda znanstvenega in 

umetniškega ustvarjanja je zagotovljena vsem državljanom, ne samo visokošolskim učiteljem 

in raziskovalcem. Do nje so upravičeni vsi, ki pri svojem ustvarjanju odkrivajo nekaj novega, 

do takrat nepoznanega, tudi dijaki in študentje, ki znanstveno ustvarjajo, iščejo nova znanja, 

nove resnice in nove razlage. Svoboda znanosti in umetnosti velja tudi za pravne osebe. V 

primeru spora med univerzo
1
 in visokošolskim raziskovalcem ima prednost znanstvena 

svoboda visokošolskega raziskovalca (Šturm 2002, 591–592). 

Svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja pomeni, da so prepovedani posegi države v 

znanstveno in umetniško ustvarjanje, kot je cenzuriranje določenih del ali vsebin pred objavo. 

Paziti pa moramo tudi na mejo med svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja in 

posegi v vrednote drugih, kot so posegi v zasebnost, svobodo izražanja, kršitev osebnostnih 

pravic fizičnih in pravnih oseb (Grad idr. 1998, 124–155). V primeru kolizije med pravico 

svobodnega izražanja (39. člen ustave) in svobodo umetniškega ustvarjanja se vsebinsko 

omejita obe pravici in ne samo ena. To pomeni, da oba nosilca lahko uresničujeta vsak svojo 

pravico le v omejenem obsegu oziroma tako, da pri realizaciji ene pravice ne prihaja do 

prekomernega posega v pravico drugega (Ustavno sodišče RS 2002; Ustavno sodišče RS 

2009). S svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja je povezana tudi avtonomija 

univerz. Z avtonomijo univerz je zagotovljena svoboda znanosti. Ta pa univerzam omogoča 

svobodo pri iskanju resnice, ki je osnovna družbena funkcija znanosti (Igličar 2005, 91). 

Ustava s tem členom poudarja namen države, da vzpodbuja vse oblike umetniškega in 

znanstvenega ustvarjanja ter svobodo ustvarjalcev kot nosilcev kulturne, znanstvene in 

gospodarske prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem okolju (Ude 1992, 44).  

Zagotovljeno je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, 

raziskovalne in izumiteljske dejavnost (60. člen Ustave RS).Ta člen varuje človekove pravice, 

ki izvirajo iz ustvarjalnosti kot enega temeljnih gibal človekovega razvoja in družbenega 

napredka nasploh. Z namenom promocije kulturnega, tehničnega, gospodarskega in 

družbenega razvoja se ustvarjalcem daje posebno priznanje v obliki izključevalnih in časovno 

omejenih pravic: ustvarjalec je nagrajen za svoje dosežke, industrija se vzpodbuja k 

inovacijam in investicijam, promovira se razkritje in širjenje tehničnega znanja (Šturm 2002, 

599).  

Kot področja ustvarjalnosti (Šturm 2002, 600–610), iz katerih izvirajo te pravice, Ustava RS 

našteva umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. Ti pojmi se vsebinsko 

po eni strani deloma prekrivajo, pa drugi pa vsaj na prvi pogled ne zajemajo vseh področij 

                                                 
1
 Tega, ali vse univerze spadajo v javni sektor, nismo proučevali, po našem mnenju samo javne 

univerze, saj bi to preseglo okvir naloge. 



 20 

človekove ustvarjalnosti. Zato se v doktrini ti pojmi razlagajo široko, tako da je mogoče 

upoštevati vso raznolikost človekovih kreacij, razen tistih, ki so zaradi splošnosti svojega 

predmeta, neugotovljivih avtorjev ali iz drugih razlogov z mednarodnimi sporazumi in zakoni 

izrecno izključeni iz varstva. Ustava izrecno govori le o avtorskih in drugih pravicah; 

upoštevajoč kriterij »področja dejavnosti« (iz besedila člena) in pomožni kriterij 

»ustvarjalnost« (iz naslova člena) lahko glede na trenutno zakonsko ureditev v Sloveniji med 

človekove pravice iz 60. člena prištejemo predvsem avtorsko pravico (na avtorskih delih), 

pravice izvajalcev (na izvedbah), patent (na izumih), model (na videzu izdelka), žlahtniteljsko 

pravico (na novih sortah rastlin) in pravico do varstva topografije (na topografiji 

polprevodniških vezij) (Šturm 2002, 600–610). 

Pravice iz ustvarjalnosti so moralne in materialne. Moralne pravice so pravice avtorja, da se 

pri tiskanju in izvajanju njegovih del navede kot avtor, materialne pravice pa so pravice do 

avtorskega honorarja za javno objavo njegovega dela (Grad idr. 1998, 124–125). 

Glede na dikcijo Ustave RS (Šturm 2002, 599–600) in po naravi stvari pa seznam navedenih 

šestih pravic ni zaprt. Iz področja ustvarjalnosti so izključeni določeni predmeti varstva, ki 

zaradi svoje splošnosti, neznanega avtorstva in iz drugih razlogov ne morejo biti varovani. Ne 

gre za omejitve varstva, temveč za njegovo izključitev. Sem spadajo ideje in načela (1. točka 

1. odstavka 9. člena ZASP), odkritja (1. odstavek 11. člena ZIL, 1. točka 1. odstavka 9. člena 

ZASP), znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode, postopki za 

duhovno aktivnost (1. odstavek 11. člena ZIL, koncept, postopek, sistem, tehnika upodobitve 

topografije (2. odstavek 6. člena ZVTPV), uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in 

sodnega področja (2. točka 1. odstavka 9. člena ZASP) in folklorna dela (3. točka. 1. odstavek 

9. člena ZASP). 

Menimo, da so v Ustavi RS zapisane pravice do svobodnega umetniškega in znanstvenega 

ustvarjanja ter ustvarjalnosti zadostna pravna podlaga, da se v osebnem in poslovnem 

življenju te pravice spoštujejo in zakonsko varujejo. Ustava RS zagotavlja svobodo 

znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, v Zakonu o izumih iz delovnega razmerja so 

opredeljene pravice iz izuma, v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah pa pravice iz 

avtorskega dela, ustvarjenega v delovnem razmerju. Ugotavljamo pa, da v mednarodnih 

pravnih aktih inovativnost v javni upravi ni urejena, saj ta eksplicitno nikjer ne govori o 

inovativnosti v javni upravi. Varstvo rezultatov te inovativnosti je urejeno s pravicami 

industrijske lastnine. V RS je inovativnost urejena v obliki varstva pravic IL. Inovativnost v 

javni upravi je nadalje delno urejena z nekaterimi KP, s tem, da je to samo eden od kriterijev 

delovne uspešnosti.  
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2.2.2 Zakon o delovnih razmerjih 

ZDR kot krovni zakon, ki ureja tako delovna razmerja zaposlenih v gospodarstvu, kakor tudi 

v negospodarstvu, v posebnem členu ne opredeljuje inovativnosti. ZDR ureja pogodbo o 

zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvo nekaterih 

kategorij delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic ter odgovornosti iz delovnega razmerja, 

delovanje sindikalnih zaupnikov in podobno. 

Že v drugem členu ZDR najdemo določilo, da ZDR ureja delovna razmerja javnih 

uslužbencev, če s posebnim zakonom ni drugače urejeno. To pomeni, da uporabljamo ZDR 

tudi za javne uslužbence, če to ni s posebnimi zakoni drugače določeno. Kot posebne zakone 

lahko v tem kontekstu razumemo ZJU in ZSPJS. Drugi člen ZDR torej določa subsidiarno 

uporabo tega zakona pri urejanju delovnih razmerij v javnem sektorju. To lahko razumemo 

tudi kot poskus enotnega urejanja delovnih razmerij zaposlenih v javnem in zasebnem 

sektorju, posebnosti delovnih razmerij v javnem sektorju pa izhajajo iz specifičnih lastnosti 

opravljanja javne službe (Kresal, Kresal Šoltes in Senčur Peček 2002, 42–45). Do začetka 

uporabe ZSPJS in ZJU se je za zaposlene v državnih organih in v upravah lokalnih skupnostih 

uporabljal Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS, 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 

18/94, 41/94, 70/97,87/97 in 38/97), splošno delovno zakonodajo pa smo uporabljali le, če 

poseben zakon ni določal drugače. Tako se tudi danes specifičnosti delovnih razmerij 

policistov, vojakov, carinikov, šolnikov, pravosodnih funkcionarjev in poslancev ureja s 

področnimi predpisi posameznega področja. Celovito naj bi delovna razmerja javnih 

uslužbencev urejal ZJU, pravice in dolžnosti javnih uslužbencev pa se urejajo tudi z ZDR, 

ZDDO (dopusti) in kolektivno pogodbo javnega sektorja, torej s splošnimi delovno-pravnimi 

predpisi. Plače v javnem sektorju so urejene z ZSPJS. Po pregledu navedene zakonodaje 

ugotavljamo, da se moramo pri obravnavanju pravic in obveznosti javnih uslužbencev ravnati 

po več zakonih, predpisih in uredbah, kar pa lahko povzroča precej zmede.  

Pri primerjavi ZJU in ZDR ugotavljamo različno ureditev za javne uslužbence. ZJU definira 

javne uslužbence in javni sektor. Po ZJU (1. člen) so javni uslužbenci tisti, ki so zaposleni v 

državnih organih in organih lokalne skupnosti, v javnih agencijah, javnih skladih in javnih 

gospodarskih zavodih ter pri drugih osebah javnega prava, če se v večini financirajo iz 

državnega ali lokalnega proračuna. Za navedene javne uslužbence se uporabljajo skupna 

načela ZJU, ki so navedena od prvega do 21. člena. Členi v nadaljevanju ZJU veljajo samo za 

javne uslužbence, zaposlene v državni upravi, upravah lokalnih skupnosti in v organizacijah, 

ki se pretežno financirajo iz državnega ali lokalnega proračuna. Tudi za funkcionarje v 

državnih organih in organih lokalnih skupnosti velja, da niso javni uslužbenci (četrti odstavek 

1. člena ZJU). Njihove pravice in obveznosti urejajo posebni zakoni, kot so Zakon o sodniški 

službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 45/99, 101/99, 48/01, 67/02, 105/02, 2/04, 71/04, 

23/05, 47/05, 17/06, 41/06, 127/06, 27/07, 57/07, 120/08, 91/09 in 33/01), Zakon o poslancih 

(15/94, 19/94, 20/98, 15/03, 123/04, 90/05, 112/05, 20/06, 109/08, 39/01 in 48/12) in Zakon o 
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funkcionarjih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 30/90, 19/91, 22/91, 4/93 in 19/94). Zaposlene 

pri zasebnikih, ki opravljajo javno službo na podlagi podeljene koncesije, ZJU ne uvršča med 

javne uslužbence, zato za njih ZJU ne velja. Njihova zaposlitvena razmerja, pravice in 

obveznosti se urejajo z ZDR, paziti pa je treba tudi na zakone, ki urejajo delovanje javnih 

služb. 

Zaposleni v izbrani občini so skladno s prvo alinejo 1. člena ZJU javni uslužbenci v državnih 

organih in upravah lokalnih skupnosti in po določilih l. točke 22. člena ZJU za te javne 

uslužbence velja tudi drugi del ZJU, torej ZJU v celoti. 

Plačilo za delo 

V 126. členu ZDR so opredeljene vrste plačila za delo. Plačilo za delo je plača, ki mora biti 

izplačana v denarni obliki, in morebitna druga plačila, če je tako določeno s kolektivno 

pogodbo. Plačo ZDR deli na osnovno plačo, plačilo za delovno uspešnost in del plače za 

poslovno uspešnost.  

ZDR sestavine plače opredeljuje v 127. do 129. členu, v naslednjih določbah pa ureja druga 

plačila delavcu, kot so povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen), regres (131. člen), 

odpravnina ob upokojitvi (132. člen) ter nastanitev med delovnim razmerjem (138. člen) in 

udeležba v dobičku (139. člen). 

V 127. člen ZDR je opredeljena osnovna plača, delovna uspešnost in dodatki. 

Osnovna plača izhaja iz zahtevnost dela, delovna uspešnost delavca je odvisna od 

gospodarnosti, kvalitete in obsega opravljenega dela, dodatki pa so plačilo za posebne pogoje 

dela, kot je nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po 

zakonu. Dodatki se računajo na osnovno plačo delavca za polni delovni čas ali na osnovno 

urno postavko. 

Drugi odstavek tega člena je namenjen delu plače za delovno uspešnost. Delovna uspešnost je 

odvisna od gospodarnosti, kvalitete in obsega opravljenega dela. Tako je delovna uspešnost 

podlaga za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenemu. Tudi ta sestavina plače je poznana iz 

dosedanje ureditve, zato je ZDR pri njenem definiranju skop. ZDR ne določa, kaj pomenijo 

gospodarnost, kvaliteta in obseg opravljenega dela. ZDR torej ne nudi zadostne pravne 

podlage za opredelitev delovne uspešnosti oziroma je urejanje delovne uspešnosti prepuščeno 

kolektivnim, panožnim ali pa kar pogodbam o zaposlitvi, pa tudi splošnim aktom delodajalca. 

Ker je ZDR krovni zakon, ki ureja tako delovna razmerja v gospodarstvu kot tudi v 

negospodarstvu, menimo, da je glede opredelitve delovne uspešnosti pomanjkljiv. Tako 

delodajalci kot zaposleni v njem ne najdejo natančnih odgovorov glede delovne uspešnosti. 
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Glede na analizo ZDR kot zakona, ki ureja delovne obveznosti in pravice zaposlenih tako v 

gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu, menimo, da ne ureja zadostno vprašanja 

inovativnosti zaposlenih. Inovativnost je tista aktivnost zaposlenih, ki lahko pripomore tako v 

organizaciji kakor tudi v družbi kot celoti k večji učinkovitosti, produktivnosti, ustvarjanju 

novih proizvodov in storitev, zato bi bilo umestno, da ZDR opredeli inovativnost, kako se 

meri, kako se nagradi zaposlenega in morda celo tudi to, kako se inovativnost spodbuja. V 

ZDR pa o inovativnost ne zasledimo ničesar. 

2.2.3 Zakon o izumih iz delovnega razmerja 

V Zakonu o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR) so opredeljene pravice iz izumov, ki so 

bili ustvarjeni v delovnem razmerju (1. člen) in njihovo lastništvo. 

Zakon opredeljuje predvsem razmerja med zaposlenimi in delodajalci glede pravic ter 

obveznosti, ki izhajajo iz izumov, realiziranih v delovnem razmerju, pravice glede videza 

izdelkov in avtorskih del se ravnajo po določbah ZASP, glede topografij polprevodnih vezij 

pa po določbah ZVTPVV. Delodajalci in zaposleni razmerja glede lastništva tehničnih in 

drugih izboljšav, ustvarjenih v delovnem razmerju, urejajo pogodbeno, v obliki kolektivnih 

pogodb, pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb. Delodajalci pa imajo možnost, da našteto 

uredijo tudi v svojih internih aktih (Franca in Zirnstein 2009, 689). 

ZPILDR šteje med izume tiste izume, ki jih zakonodaja obravnava kot patente oziroma kot 

patente s skrajšanim trajanjem (2. člen). ZPILDR deli izume, ustvarjene v delovnem razmerju, 

na službene in druge izume. Službeni izumi so neposredni (ustvarjeni pri izpolnjevanju 

pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne pogodbe med 

delodajalcem in zaposlenim (2.a točka 3. člena) in posredni (to je izum, ki je ustvarjen med 

opravljanjem poklica, k izumu pa so pripomogle predvsem izkušnje, ki si jih je zaposleni 

pridobil na delovnem mestu ali pa sredstva delodajalca, ki mu jih je dal na razpolago (2.b. 

točka 3. člena)). Drugi izumi, nastali med trajanjem delovnega razmerja, so prosti izumi (3. 

točka 3. člena). 

Zaposleni mora o ustvarjenem izumu pisno obvestiti delodajalca (5. člen), ki se lahko odloči 

za prevzem službenega izuma (6. člen). Prevzem izuma je lahko popoln ali omejen (8. člen). S 

prevzemom postane lastnik službenega izuma delodajalec, zaposlenemu pa v zameno za ta 

prevzem pripada nagrada (15. in 16. člen). V primeru, da se delodajalec ne odloči za prevzem 

službenega izuma (9. člen), zaposleni z njim prosto razpolaga (Franca in Zirnstein 2009, 690). 

Prosto razpolaganje pa pomeni tudi možnost gospodarskega izkoriščanja (Skubic 2004, 25). 

V primeru spora med zaposlenim (izumiteljem) in delodajalcem je obvezen postopek pred 

poravnalnim svetom (24. člen). To pomeni, da zaposleni oziroma delodajalec pravice ne more 

uveljavljati na sodišču, če ni pred tem prišlo do obravnave zadeve pred poravnalnim svetom 
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(tudi sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS (2004) v Ljubljani, opr. št. Pdp 

1582/2004). V primeru te odločitve je sodišče tožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep 

sodišča prve stopnje, in sicer iz razloga pomanjkanja procesne predpostavke predhodnega 

postopka pred poravnalnim senatom. Enako je bilo razsojeno v primeru sodbe Višjega sodišča 

RS (2004), opr. št. Pdp 1582/2004. V primeru sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča 

RS (2007) v Ljubljani, opr. št. Pdp 1135/07, pa je sodišče tožbo dovolilo, saj je tožnik pred 

njeno vložitvijo sprožil predhodni postopek pri poravnalnem svetu. V konkretnem primeru je 

spor potekal predvsem zaradi višine nagrade, ki jo je sodišče prve stopnje dosodilo prenizko, 

višje sodišče pa je v celoti upoštevalo izvedensko mnenje in tožniku prisodilo višjo 

odškodnino. 

Višina nagrad za izume v delovnem razmerju v zakonu ni točno opredeljena, ampak zakon 

napotuje na Pravilnik o nagradah iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 65/07). V pravilniku so 

urejeni temelji in načela za odmero višine nagrade tako pri neposrednih kot posrednih 

službenih izumih, če pa so določila kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi za 

zaposlenega izumitelja ugodnejša, se uporabi ugodnejšo (17. člen) in Bohinc (1995c, 81). 

ZPILDR velja tudi za izume v javni upravi. Tudi v javni upravi je mogoče, da zaposleni s 

svojimi izumi omogočijo skrajšanje postopkov, nove postopke in tako strankam, uporabnikom 

javnih storitev, prihranijo čas, delodajalcu pa tudi znižujejo stroške. Izračun prihrankov zaradi 

koristnih predlogov v javni upravi je verjetno težje izvedljiv, vendar ni nemogoč. Primerno bi 

bilo izdelati merila in metode, s katerimi bi prihranke merili ter zaposlene ustrezno 

nagrajevali tudi v javni upravi. Za spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih v javni upravi je 

premalo, da je inovativnost le eden od kriterijev za določanje delovne uspešnosti pri 

ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev. V zakonodaji javne uprave bi morala biti 

navezava na ZPILDR, s katero bi eksplicitno določili, da se ta uporabi tudi za nagrajevanje 

zaposlenih za izume. Menimo, da imajo predstojniki v javni upravi težave predvsem zaradi 

tega, ker je v zakonodaji javne uprave zelo natančno predpisano nagrajevanje delovne 

uspešnosti, nikjer pa ni zapisano, kako nagrajevati morebitne izume, koristne predloge 

zaposlenih, pa tudi na primer uradna besedila zakonov, ki nastajajo v javni upravi. ZPILDR se 

nanaša tudi na javno upravo, vendar ker v sami zakonodaji javne uprave ta povezava ni 

natančno opredeljena, zapisana, se predstojniki verjetno ne bi odločili za uporabo.  

2.2.4 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

ZASP ureja pravice avtorjev na področju književnosti, znanosti in umetnosti (1. člen), pravice 

izvajalcev, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (2. člen) ter kolektivno in 

individualno upravljanje ter uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic (3. člen). 

Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz katere izhajajo moralne, materialne 

in druge pravice avtorja (15. člen). Avtorsko delo pa so individualne stvaritve na področju 
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znanosti in umetnosti, književnosti, če ni z ZASP določeno drugače (5. člen). Osnovna naloga 

avtorske pravice je, da promovira in varuje ustvarjalnost kot eno temeljnih gibal razvoja 

posameznika in družbe. Avtor, ki se zaveda svojih pravic, ki mu jih daje pravni red in ni 

obremenjen z vprašanjem preživetja, se lažje posveča ustvarjanju. Tako lahko rečemo, da 

avtorska pravica zagotavlja eksistenco mnogim avtorjem (Trampuž 2007, 8). Po eni strani 

daje avtorska pravica avtorju premoženjske koristi od izkoriščanja njegovega dela, po drugi 

strani pa tudi spoštovanje moralnih interesov pri izkoriščanju njegovega dela (Oman 1996, 

448).  

Tudi razmerja med zaposlenim in delodajalcem glede novega videza izdelka ureja ZASP 

(Franca in Zirnstein 2009, 690–691). Ta določa, da so materialne in druge avtorske pravice na 

novem videzu izdelka po zakonu izključno prenesene na delodajalca, vendar le za deset let od 

dokončanja dela (101. člen ZASP). Glede tega pa lahko pogodba med zaposlenim 

inovatorjem oziroma avtorjem in delodajalcem vsebuje drugačne določbe (101. člen ZASP). 

Gre za pogodbe vseh vrst, pogodbe o zaposlitvi, posebne avtorske pogodbe, lahko pa tudi 

kolektivne pogodbe. Kot osrednji pravni primer urejanja pravic in obveznosti strank v 

delovnem razmerju bi bila najprimernejša pogodba o zaposlitvi. Vsebina izključitve je stvar 

dogovora delodajalca in zaposlenega: lahko zajame samo nekatere pravice in njihove vsebine, 

lahko spreminja desetletni rok, lahko prizna zaposlenemu posebno dodatno avtorsko 

nadomestilo poleg plače in podobno (Franca in Zirnstein 2009, 690-691). Ureditev po ZASP 

velja le, če je bil novi videz izdelka ustvarjen pri izpolnjevanju delovnih obveznosti 

zaposlenega ali po navodilu delodajalca (101. člen ZASP). Za prvih deset let delodajalcu torej 

ni treba posebej poskrbeti za pogodbeni prenos avtorskih pravic, inovatorju oziroma avtorju - 

zaposlenemu ne pripada posebna nagrada (poleg plače). Temu sledi tudi sodba Višjega 

sodišča RS (2009) v Ljubljani, opr. št. Ip 159/09, v kateri je sodišče razsodilo v korist 

podjetja, ki je reproduciralo avtorska dela grafičnega designa tožnice, saj ima delodajalec 

pravico deset let izkoriščati avtorsko delo, ki ga je zaposleni ustvaril pri izvrševanju delovnih 

obveznosti v podjetju. Podobno je odločeno tudi v sodbi Vrhovnega sodišča (2010), opr. št. II 

Ips 2/10. 

2.2.5 Zakon o industrijski lastnini 

ZIL določa vrste pravic industrijske lastnine, registracijo pravic, sodno varstvo pravic 

industrijske lastnine in zastopanje strank (1. člen ZIL-1), kaj je patent (10. člen ZIL-1), model 

(33. člen), znamka (42. člen) in kaj geografska označba (55. člen). 

Patent se podeli za novi izum s tehničnega področja, ki je industrijsko uporaben (10. člen), s 

patentom pa se ne morejo zaščititi odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, načrti, 

metode in postopki za duhovno aktivnost, izumi s kirurškega ali diagnostičnega postopka ali 

zdravljenja ter tisti izumi, ki so v nasprotju z javnim redom in moralo (11. člen ZIL-1). 

Pravica patenta preprečuje tretjim osebam, ki nimajo soglasja imetnika patenta, da izdelujejo, 
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uporabljajo, ponujajo, prodajajo proizvod ali postopek, ki je zaščiten s patentom. Obseg 

patentnega varstva je odvisen od vsebine patentnega zahtevka (18. člen ZIL-1). Čas trajanja 

patenta je določen na 20 let od datuma vložitve prijave. Ta čas pa se lahko za izum podaljša še 

za pet let, če so nastopile izredne razmere (2. odstavek 22. člena ZIL-1), lahko pa se po izteku 

trajanja patenta podeli varstveni certifikat, prav tako za pet let, če je to potrebno zaradi 

uradnega postopka odobritve gospodarskega izkoriščanja (3. odstavek 22. člena ZIL-1). 

Z modelom se registrira novi videz izdelka, ki ima individualno naravo. Videz izdelka se 

nanaša na zunanji videz celotnega izdelka ali njegovega dela, če je ta videz ob normalni 

uporabi celotnega izdelka (33. člen ZIL-1). Lastnik modela ima izključno pravico do uporabe 

modela, brez soglasja ga nihče ne sme izdelovati, ponujati, dajati na trg, uvažati ali izvažati 

(37. člen ZIL-1). Model traja eno do več petletnih obdobij od vložitve prijave, največ pa 25 

let od datuma vložitve prijave (40. člen ZIL-1). Prijavitelj modela ima pravico do pravnega 

varstva modela od enega do največ pet petletnih obdobij, tako da obnovi njegovo veljavnost 

(Puharič 2003, 159). 

Znak ali katera koli kombinacija znakov, ki omogoča enolično prepoznavo blaga ali storitve 

enega podjetja od drugega podjetja in jih lahko grafično prikažemo, se registrira kot znamka 

ali kolektivna znamka (42. člen ZIL-1). Lastnik znamke ima izključno pravico do njene 

uporabe in nihče je ne sme brez njegovega soglasja uporabljati (47. člen ZIL-1). Imetnik 

znamke torej lahko tretjim osebam, ki si niso pridobile pisnega soglasja za uporabo znamke, 

prepove uporabo te znamke v gospodarskem prometu (Puharič 2003, 201). 

Geografska označba označuje poreklo blaga ali storitve, označuje, da blago ali storitev izhaja 

iz določenega območja, kraja in je za blago oziroma storitev tega kraja značilna neka 

kakovost, sloves (55. člen ZIL-1). Geografska označba je, če je registrirana, kolektivna 

pravica, in jo smejo v gospodarskem prometu uporabljati osebe, specificirane v 104. členu, 

skladno z zahtevami geografske znamke (58. člen ZIL-1). 

ZIL je nacionalni zakon, s katerim so bile v našo zakonodajo prenesene direktive EU, ki se 

nanašajo na varstvo pravic industrijske lastnine. Tudi Puharič (2003, 22) se strinja, da je ZIL 

usklajen z vsemi najpomembnejšimi mednarodnimi konvencijami in direktivami EU, pa tudi z 

določbami TRIPS. Meni tudi, da je ZIL sistemski zakon, v katerem so zajete vse pomembne 

kategorije pravic industrijske lastnine in postopki njihovega izvajanja, medtem ko so nekatere 

druge kategorije, kot so delovanje podjetja in zatiranje nelojalne konkurence, urejene v 

Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o varstvu konkurence. ZIL daje konkretno pravno 

podlago za varovanje pravic industrijske lastnine, tako v gospodarstvu kakor tudi v javni 

upravi. Morda si je težko predstavljati, da bi v javni upravi, katere dejavnost je predvsem 

opravljati storitve za državljane, izumili nekaj novega. Vendar je to mogoče. V današnjih 

časih pa bi moralo biti celo zaželeno. Nove storitve, morda novi proizvod, kot je na primer 

nova aplikacija za zbiranje ali obdelavo podatkov, je mogoče patentirati kot izum, morda tudi 

kot znamko. In v tem primeru se je treba ravnati po ZIL tudi v javni upravi. 
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2.3 Kolektivne pogodbe gospodarskih dejavnosti v RS 

V nalogi nismo analizirali vseh kolektivnih pogodb iz gospodarstva, saj vse niso javno 

dostopne, pa tudi analiza vseh sklenjenih pogodb bi znatno presegla namen in obseg te 

naloge. Osredotočili smo se na panožne kolektivne pogodbe. 

Podobno kot že Bohinc (1995a; 1995b; 1995c; 1995d) tudi danes pri analizi kolektivnih 

pogodb iz gospodarstva ugotavljamo, da jih lahko razdelimo v tri skupine, in sicer kolektivne 

pogodbe, ki: 

- inovativnosti ne opredeljujejo; 

- opredeljujejo inovativnost na splošno; 

- opredeljujejo inovativnost natančno ali (in) napotujejo še na notranje pravilnike. 

Večina kolektivnih pogodb iz gospodarstva opredeljuje področje inovativnosti v posebnem 

členu, npr. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 38/96, 45/96, 

40/97, 39/99, 29/03, 100/04, 81/05 in 105/07) ima v 108. členu opredeljene inovacije. Urejen 

je pojem izum, znak razlikovanja (model, vzorec, blagovna znamka), tehnična izboljšava in 

koristni predlog. Kot koristni predlog je opredeljena vsaka rešitev, ki pomeni racionalizacijo 

izvajanja katere koli funkcije v podjetju, pa je glede na veljavno zakonodajo ne moremo šteti 

za izum, znak razlikovanja ali tehnično izboljšavo. V 108. členu je urejena tudi višina 

nadomestila za predlagatelja inovacije (znaka razlikovanja, tehnične izboljšave ali koristnega 

predloga), in sicer je osnova za izračun nadomestila čista gospodarska korist, ki jo podjetje 

ugotovi z izračunom ali oceno na osnovi razlike med stanjem pred inovacijo in po njej, ta 

korist pa je lahko materialna ali nematerialna. V 82. členu Kolektivne pogodbe za 

elektrogospodarstvo Slovenije je urejeno še izplačilo delovne uspešnosti pri plači, ki izvira iz 

inovativnosti. Kriteriji za delitev delovne uspešnosti pa morajo biti določeni z aktom podjetja 

in morajo biti zaposlenim poznani pred začetkom opravljanja dela.  

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list. RS, št. 83/97, 

35/98, 39/99, 84/01, 45/02, 33/03, 87/04, 71/05, 83/06, 83/07, 124/07, 42/08, 55/09 in 40/10) 

v 67. členu ureja inovacije. V tem členu je določeno, da zaposlenemu pripada za inovacijo 

najmanj 5 % in za koristni predlog najmanj 3 % letne čiste gospodarska koristi. Če 

delodajalec ni zainteresiran za prevzem inovacije oziroma koristnega predloga, pa ima 

zaposleni pravico, da inovacijo ponudi drugemu interesentu. Delodajalec pa ima pravico, da 

delavcu zaračuna vse stroške, ki so pri njem nastali v zvezi s to inovacijo. Ta kolektivna 

pogodba ima še eno posebnost. in sicer so v 64. členu opredeljene nagrade za strokovna 

tekmovanja. Zaposlenim pripada za dosežene rezultate na strokovnih tekmovanjih nagrada v 

določenih odstotkih od osnovne plače, če jih je na tekmovanje poslal delodajalec. Menimo, da 

je to zelo spodbudno za zaposlene, saj lahko na tekmovanjih pokažejo svojo inovativnost pri 

pripravi hrane in pijače ter pri strežbi, pri pogrinjkih in so za te dosežke še dodatno nagrajeni. 
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Prav tako lahko dobijo del plače na podlagi delovne uspešnosti, ki vključuje tudi inventivnost 

in inovativnost (54. člen). 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 1/05, 100/05, 83/06, 71/07 in 62/11) 

v 52. členu določa, da zaposlenemu pripada nagrada za inovacijo v odstotku (ni pa določena 

višina odstotka) od letne čiste gospodarske koristi, ki jo je inovacija prinesla. Z zakonom ali 

pogodbo med zaposlenim in delodajalcem se lahko pravice ter obveznosti obeh določijo 

drugače. 

Kolektivna pogodbe grafične dejavnosti (Ur. l. RS, št. 51/98, 64/01, 24/04, 103/04, 79/05, 

95/06, 10/02, 93/07 in 97/08) v 55. členu opredeljuje, da zaposlenemu pripada za inovacijo 

najmanj 5 % letne čiste gospodarske koristi od inovacije. Nadomestilo za inovacijo pa se 

določi s pogodbo med zaposlenim in delodajalcem. 

V Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Slovenije (Ur. l. RS, št. 45/94, 

39/96, 40/97, 39/99, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 22/10, 83/10, 89/10, 

40/12 in 51/12) je določeno, da zaposlenemu pripada najmanj desetina letne čiste gospodarske 

koristi za inovacijo, tehnični ali drug koristen predlog (99. člen). Če gospodarske koristi ni 

mogoče izračunati, se oceni. Delodajalec pa mora zaposlenega v 30. dneh obvestiti, ali bo 

njegov predlog sprejet ali ne (člen 100). Če delodajalec ni zainteresiran za prevzem predloga, 

nima pravice zahtevati od zaposlenega nobene odškodnine za stroške, ki so nastali pri 

realizaciji predloga (101. člen). To določilo je zelo posebno, saj ga vključuje le ta kolektivna 

pogodba, vse ostale preučene kolektivne pogodbe v segmentu gospodarstva predvidevajo 

odškodnino za delodajalca za stroške inovacije v primeru, če delodajalec ni zainteresiran za 

prevzem inovacije. Na ta način morda še dodatno spodbujajo zaposlene k inovativnosti, saj 

zaposleni niso obremenjeni z morebitnim povračilom stroškov, ki so nastali pri udejanjanju 

inovacije. 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

52/94, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 60/08, 33/10, 83/10, 

89/10, 79/11 in 40/12) predvideva za zaposlenega 10 % nagrado od ugotovljene čiste 

gospodarske koristi inovacije, prav tako Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v 

RS (Ur. l. RS, št. 91/10 in 7/11) priznava zaposlenemu najmanj 10 % nagrade od ugotovljene 

letne čiste gospodarske koristi (92. člen). 

Glede inovativnosti se nekatere kolektivne pogodbe sklicujejo na Pravilnik o nagradah za 

inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju (Ur. l. RS, št. 31/98, 14/99), med take kolektivne 

pogodbe uvrščamo Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Ur. l. 

RS, št. 37/07 in 109/10), ki ima inovativnost določeno v 91. členu, Kolektivno pogodbo 

komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 94/04 in 14/11) (60. člen) in Kolektivno pogodbo za 

lesarstvo (Ur. l. RS, št. 132/06 in 22/11) (63. člen). 
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V Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti 

(Ur. l. RS, št. 55/09) je v 57. členu določeno, da zaposlenemu pripada nagrada za inovacijo, 

določena po merilih in osnovah iz akta delodajalca. Če je torej v splošnem aktu delodajalca to 

področje urejeno, se ravna po tem aktu, če ni, lahko rečemo, da nimajo pravne podlage za 

reševanje vprašanj glede inovacij. 

Med kolektivne pogodbe, ki inovativnosti nimajo urejene, spadajo Kolektivna pogodba za 

cestni potniški promet Slovenije (Ur. l. RS, št. od 35/09 do 4/10 in Aneks številka 2 h 

Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, Ur. l. RS, št. 3-79/11 z dne 14. 1. 2011, 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, Ur. l. RS, št. 43/06). 

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 

14/09, 65/09, 91/10 in 25/11) nima inovativnosti urejene v samostojnem členu, ima pa 

določilo o oblikah motivacije zaposlenih (11. člen), v katerem je določeno, da ima zaposleni 

pravico do odstotka povečanja dobička, ki je ustvarjen s povečanjem produktivnosti z 

inovacijo, racionalizacijo ali drugo obliko ustvarjalnosti pri delu. Zaposlenega lahko 

delodajalec nagradi za ustvarjalnost tudi z nagradno odsotnostjo z dela, s prednostjo pri 

štipendiranju otrok ali s poravnavo stroškov za aktivni oddih. O pravicah odloča poslovodni 

organ. Menimo, da je ustvarjalnost zaposlenih po tej pogodbi mogoče zelo različno 

nagrajevati, kar je koristno, saj poslovodstvo lahko najde tisto pravo za posameznega 

zaposlenega. Da pa o tem odloča samo poslovodni organ, je lahko malo problematično, in 

sicer zato, ker je odločitev lahko preveč subjektivna. 

Po pregledu različnih kolektivnih pogodb je razvidno, da je področje inovativnosti v njih 

urejeno zelo različno ali pa sploh ni urejeno. Določene kolektivne pogodbe se glede 

inovativnosti sklicujejo neposredno na Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja, 

nekatere pa se sklicujejo na interne pravilnike, ki podrobneje urejajo navedeno področje. Tudi 

višina nagrade za inovatorja je od pogodbe do pogodbe zelo različna, od najmanj 3 pa do 

največ 10 % dobička oziroma povečane vrednosti.  

Menimo, da je v različnih kolektivnih pogodbah iz gospodarstva inovativnost zelo dobro 

urejena in omogoča nagrajevanje zaposlenih medtem ko kolektivna pogodba za javni sektor 

inovativnosti sploh ne omenja, prav tako tudi ne delovne uspešnosti. Zato bi bilo smiselno 

določbe, ki se nanašajo na nagrajevanje inovativnosti, prenesti tudi v kolektivno pogodbo za 

javni sektor. V njej bi bilo treba urediti inovativnost, ki jo bo javni sektor nagrajeval, v kakšni 

višini in na kakšen način.  

2.4 Pravni viri inovativnosti v javnem sektorju 

V tej točki smo analizirali pravne vire inovativnosti v javni upravi. Pregledali in analizirali 

smo pravne vire s področja javne uprave, predvsem Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
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sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo javnega sektorja. Analizirali smo, ali 

in kako je inovativnost pravno urejena v teh virih, ali pa je na tem področju morda pravna 

praznina. Analizirali smo tudi, ali bi bilo primerno in koristno področje inovativnosti v javni 

upravi urediti podobno kot je to urejeno v gospodarstvu, ali pa kako drugače. 

2.4.1 Zakon o javnih uslužbencih 

ZJU v uvodnih določbah določa, kdo je zaposlen v javnem sektorju in kaj je predmet urejanja 

zakona ter kdo je delodajalec. ZJU zaposlenega v javni upravi imenuje javni uslužbenec. 

Javni uslužbenec je torej oseba, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju (1. člen), 

vendar pa voljeni funkcionarji v javnem sektorju niso javni uslužbenci (npr. sodniki, tožilci, 

pravobranilci in poslanci). Po ZJU javni sektor zajema državne organe in organe lokalnih 

skupnosti, javne agencije, sklade in javne gospodarske zavode ter javna podjetja z večinskim 

državnim deležem oz. deležem lokalne skupnosti (npr. občinska komunalna podjetja, Zavod 

za gozdove RS). 

Pravice in dolžnosti zaposlenih se urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij, s 

kolektivnimi pogodbami, z drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi (16. člen). Država 

precej pravic in obveznosti zaposlenih ureja enostransko z uredbami, npr. Uredba o delovnem 

času v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 115/07 in 122/07), Uredba o prevoznih stroških 

na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Ur. l. RS, št. 

95/06 in 16/07). Omeniti velja še tretjo točko 16. člena ZJU, ki določa, da delodajalec 

zaposlenemu, to je javnemu uslužbencu, ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to 

določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo in ta na način ne sme 

dodatno obremeniti javnih sredstev. 

ZJU je sistemsko razdeljen na dva dela, in sicer prvi del, ki ga imenujemo tudi splošni del in 

je namenjen celotnemu sistemu javne uprave, kot je opredeljena v 1. členu ZJU, medtem ko je 

drugi ali osrednji del zakona omejen na urejanje razmerij zaposlenih v državnih organih in 

upravah lokalnih skupnosti (22. člen). To pa pomeni, da so pravice in obveznosti zaposlenih, 

to je javnih uslužbencev, urejena različno, odvisno od tega, v katerem delu javne uprave so 

zaposleni. ZJU velja v celoti samo za zaposlene znotraj državne uprave in uprave lokalnih 

skupnosti (Čater 2004, 14–15). Vsi ostali uporabniki državnega proračuna pa si lahko z malo 

iznajdljivosti pravice in obveznosti urejajo po svoje, denimo, lahko sprejmejo interne akte, v 

katerih pravice in obveznosti zaposlenih določijo drugače kot jih določa ZJU, torej tudi 

ugodneje za zaposlene. 

Da je ZJU sodoben zakon, ki ureja uslužbenska razmerja znotraj sistema javne uprave, meni 

Čater (2004, 8). Če pa bi želeli uslužbensko zakonodajo približati zakonodaji na področju 

gospodarskih družb, če bi se želeli tudi v javni upravi približati sodobnemu gospodarskemu in 

tržnemu pristopu, pa bi morali večjo pozornost posvetiti kadrovskemu managementu. 
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Kakovosten kadrovski management je kljub vsem tehničnim dosežkom bistven za delovanje 

ustvarjalnega procesa. ZJU v več primerih nedosledno ureja delovna razmerja zaposlenih v 

javni upravi in znižuje že uveljavljene standarde na področju urejanja delovnih razmerij 

(Čater 2004, 9). Naloga ZJU je bila, da naredi sistem bolj pregleden in enakopraven za vse 

delojemalce v javni upravi. Vendar ZJU to ni uspelo. Še več, uzakonil je ureditev, po kateri se 

javni uslužbenci znotraj sistema javnih uslužbencev delijo na posamezne kategorije, in sicer 

na uradnike, strokovno-tehnične javne uslužbence in na uradnike na položaju (Brus 2002, 18–

19). ZJU je tako kljub vsem napotkom za enotno ureditev sistema javnih uslužbencev 

nepregleden in celo sam sebi v nasprotju, tako da se pri praktičnih aplikacijah ZJU vseskozi 

zastavlja vprašanje primernosti novo vzpostavljene ureditve (Čater 2004, 11). 

Pri določanju pravic in obveznosti javnih uslužbencev je treba upoštevati predpise s področja 

delovnega prava in kolektivne pogodbe, če zakon ne določa drugače (92. člen). ZJU pa 

predstojniku nalaga obveznost, da javnemu uslužbencu ne sme prisoditi več ali manj pravic, 

kot je to določeno z zakonom ali akti (16. člen).  

Iz navedenega je mogoče ugotoviti pomanjkanje točnih zakonskih določil glede več oziroma 

manj pravic javnega uslužbenca. ZJU v prvem odstavku 5. člena in v 92. členu določa, da za 

urejanje delovnih razmerij zaposlenih veljajo splošni predpisi s področja delovnega prava, če 

ZJU ne določa drugače. Več avtorjev se strinja, da v tem delu ZJU v bistvenem načenja 

koherentnost ZJU, saj v dveh ključnih delovnopravnih poglavjih ZJU napotuje na dva 

popolnoma različna principa, in sicer na ZJU oziroma na ZDR (Čater 2004, 20; Mežnar 

2006). Omenimo še, da je sklenitev delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi v bistvenem 

vezana na določanje pravic in obveznosti iz delovnega prava, pri tem pa ni jasno, kako naj 

ravna predstojnik, da ne bi sprejel odločitve, ki bi javnemu uslužbencu zagotavljala več ali 

manj pravic, kot je to določeno v splošnih delovnopravnih predpisih. Na eni strani imamo 

tako ZJU, ki naj bi urejal vse obveznosti in pravice zaposlenih v javni upravi, na drugi strani 

pa že s samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi določamo pravice in obveznosti zaposlenega v 

javni upravi po delovnopravni zakonodaji, kar nakazuje na protislovnost ureditve (Čater 2004, 

20; Tičar 2003, 40). 

Napredovanja in priznanja so opredeljena v XVI. poglavju ZJU. Zaposleni v javni upravi 

napredujejo na dva različna načina. Uradniki napredujejo v plačnem razredu in nazivu, drugi 

javni uslužbenci (strokovno-tehnični javni uslužbenci) pa samo v plačnem razredu (118. člen 

ZJU). Menimo, da že ta člen zakona povzroča neenakost zaposlenih v javnem sektorju, saj 

uradnikom omogoča bistveno hitrejše pridobivanje višjih plačnih razredov kot strokovno-

tehničnim uslužbencem. Zaposleni napredujejo v plačnem razredu in nazivu, če so v 

ocenjevalnem obdobju dovolj visoko ocenjeni. Predpostavljeni pa zaposlenega ocenjuje po 

rezultatih dela, samostojnosti, ustvarjalnosti, natančnosti pri delu, zanesljivosti, kvaliteti 

sodelovanja in organiziranja dela in po drugih sposobnosti z zvezi z opravljanjem dela (111. 

člen). V pojasnilih pa ne najdemo definicije ocenjevalnih kriterijev, tudi ne ustvarjalnosti, za 
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katero bi lahko rekli, da je del inovativnosti. Tudi glede nagrajevanja zaposlenih v ZJU ne 

najdemo točnih zakonskih določil. V 121. členu je sicer navedeno, da se javnim uslužbencem 

podeljujejo priznanja za njihov prispevek k uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, za krepitev 

ugleda organa, za zmanjševanje stroškov poslovanje ter za skrajševanje delovnih postopkov 

(Brus 2002, 52). Vendar v zakonu ni točno definirano, kaj navedeno pomeni in kako naj se to 

ugotavlja oziroma meri. Na podlagi navedenega lahko torej ugotovimo, da ZJU pravno ne 

definira inovativnosti zaposlenih v javni upravi (javnih uslužbencev). 

Žal pa javni uslužbenci že več let niso nagrajeni za delovno uspešnost. Tako je bil v Uradnem 

listu RS št. 26/09 z dne 6. aprila 2009 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B), ki je v 36a. 

členu določil, da javnim uslužbencem in direktorjem v javnem sektorju ne pripada del plače 

za delovno uspešnost. Z Zakonom o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Ur. l. RS, 

št. 98/09) je bilo neizplačevanje redne delovne uspešnosti podaljšano v leto 2010, in sicer 7. 

člen ZIUZGK določa, da javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2010 ne pripada del 

plače za redno delovno uspešnost. Tudi v letu 2010 je vlada sprejela Zakon o interventnih 

ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/10), s katerim je neizplačevanje redne delovne uspešnosti podaljšala 

v leti 2011 in 2012. V 6. členu navedenega zakona je namreč določeno, da tudi v letu 2011 in 

2012 funkcionarjem ter javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. 

Tudi v letu 2012 je bilo z interventnim zakonom določeno neizplačevanje delovne uspešnosti 

za javne uslužbence. Zaradi nadaljevanja gospodarske krize je neizplačevanje delovne 

uspešnosti na osnovi 160. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) 

podaljšano do 31. decembra 2013. 

Ugotavljamo, da ZJU ne ureja inovativnosti javnih uslužbencev in je glede tega pomanjkljiv. 

Če naj bi urejal vsa področja zaposlenih v javni upravi, pušča veliko vprašanj nedorečenih, 

med drugim tudi glede inovativnosti, nagrajevanja in napredovanja. Tudi delitev na različne 

statuse zaposlenih (uradnik, uradnik na položaju, strokovno-tehnični javni uslužbenec) je 

prinesel več razlikovanja kot poenotenja med zaposlenimi. Menimo, da se lahko nekateri 

zaposleni počutijo kot drugorazredni zaposleni, saj uradniki napredujejo tako v plačnem 

razredu, kakor v nazivu, strokovno-tehnični zaposleni pa samo v plačnem razredu. To pa je v 

dosedanji praksi napredovanja pomenilo, da so odlično ocenjeni uradniki lahko po poteku treh 

let napredovali za širi plačne razrede (dva v nazivu, dva horizontalno), odlično ocenjeni 

strokovno-tehnični javni uslužbenci pa za največ dva plačna razreda.  

2.4.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Priprave na novi zakon, ki naj bi postavil temelje plačnega sistema za celotni javni sektor, so 

se pričele že v letu 2001 (Bačar in Klinar 2008, 1). Danes ugotavljamo, da zakon ni določil 

konkretnih rešitev, je pa postavil temelje, na katerih se gradi plačni sistema javnega sektorja 

(Bačar in Klinar 2008, 3). Celoten projekt se je začel izvajati v precej protislovnem kontekstu, 
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saj je bil začet prav zaradi javnofinančnih pogojev in naj bi pomagal obvladovati primanjkljaj 

v državnem proračunu, po drugi strani pa je znano, da sprememba plačnih sistemov vedno 

zahteva dodatna sredstva za njihovo implementacijo. Prav to se je pri ZSPJS dejansko tudi 

zgodilo. Ko danes pogledamo zgodbo ZSPJS, ugotavljamo, da je ZSPJS prinesel višje plače 

in celotno odpravo nesorazmerij samo pravosodnim funkcionarjem, medtem ko se je javnim 

uslužbencem nesorazmerje odpravilo šele z junijem 2012 (155. člen ZUJF, Uradni list RS 

40/2013). 

Ob tem omenimo še, da se pripravlja sprememba celotnega sistema javnih uslužbencev, 

precej pa se govori tudi o izstopu posameznih skupin (zdravniki, šolniki) iz skupnega sistema 

urejanja plač v javnem sektorju. Prišlo naj bi tudi do oblikovanja novega, drugačnega 

plačnega sistema, ki bi omogočal nagrajevanje po delu in učinkih. Morda je ta napovedujoča 

sprememba tudi posledica kritik EU glede našega plačnega sistema (OECD 2011). 

Analiza ZSPJS pokaže, da ni posebnega člena glede inovativnosti. Je pa inovativnost del 

ocene zaposlenega v javni upravi in s tem možnosti napredovanja. Zaposleni lahko 

napredujejo v višji plačni razred, če so v ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjeni oziroma 

izkazujejo nadpovprečno delovno uspešnost. Slednja pa se ocenjuje glede na rezultate dela, 

samostojnost, inovativnost in natančnost pri opravljanju dela, zanesljivost pri opravljanju 

dela, ocenjuje se tudi kvaliteta sodelovanja s sodelavci ter morebitne druge sposobnosti, ki se 

odražajo pri delu (17. člen ZSPJS). 

Po ZSPJS je inovativnost le del ocene ustvarjalnosti pri ocenjevanju delovne uspešnosti 

zaposlenega, ki je del letne ocene zaposlenega. Kriterij inovativnost najdemo v Uredbi o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbi o dopolnitvi Uredbe o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09). Obe 

uredbi skupaj določata pogoje za napredovanje. Sestavni del Uredbe o dopolnitvi Uredbe o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je priloga III, ki opredeljuje kriterije 

delovne uspešnosti. V drugi točki priloge je naveden kriterij »ustvarjalnost«, kamor uredba 

uvršča razvijanje novih uporabnih idej in dajanje koristnih pobud in predlogov, kriterij 

»interdisciplinarnosti« pa vključuje povezovanje znanj iz različnih delovnih področij ter 

celovit pregled nad svojim delovnim področjem. Predvsem v kriteriju ustvarjalnost najdemo 

tiste opredelitve (dajanje koristnih pobud in predlogov, razvijanje novih koristnih idej), ki jih 

lahko opredelimo kot inovativne. Tako ZSPJS kot uredba predstojnikom omogoča 

ocenjevanje javnih uslužbencev s pomočjo instrumenta, ki omogoča objektivno ocenjevanje 

in kasneje tudi primerjavo med ocenjevanjem ter posledično napredovanjem javnih 

uslužbencev. Od predstojnikov pa je odvisno, kako bodo ta instrument uporabili in s tem 

pozitivno ali negativno vplivali na kadrovanje v lastnem organu. Zakon je želel poenotiti tudi 

postopke ocenjevanja delovne uspešnosti in s tem tudi način ocenjevanja javnih uslužbencev 

za delitev sredstev za delovno uspešnost na eni strani in za napredovanje v nazivih ter plačnih 
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razredih na drugi strani. To pa je tudi instrument v rokah managerjev javnega sektorja za 

nagrajevanje in motiviranje zaposlenih.  

Težava ZSPJS je v višini sredstev za delovno uspešnost, saj znašajo le dva odstotka letnih 

sredstev za plače, pa tudi v merilih uspešnosti, saj ta niso natančno določena. Zaradi tega 

ZSPJS ni motivacijsko naravnan in ne omogoča nagrajevanja najboljših, se strinjata tudi Tičar 

in Vitez (2008, 1762–1770). 

Tudi pri ZSPJS ugotavljamo različne pristope k pravilom za napredovanje; za državne in 

pravosodne organe ter organe lokalne skupnosti se ti določijo z uredbo vlade, za druge 

državne organe se določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme predstojnik, za javne zavode s 

področja zdravstva, zaposlovanja, raziskovanja pa s splošnim aktom, ki ga mora potrditi 

resorno oziroma pristojno ministrstvo (1 - 4. odstavek 17. člena).  

ZSPJS je uveljavil spremembe pri napredovanju javnih uslužbencev glede na zakonodajo pred 

njegovim sprejetjem (Bačar in Klinar 2008, 1–2). Večji poudarek daje bolj kakovostnemu 

upravljanju kadrovskih virov in zato tudi omogoča predstojnikom, da na podlagi letnega 

ocenjevanja določijo napredovanje javnih uslužbencev v nazivu in plačnem razredu.  

Menimo, da ZSPJS ne spodbuja javnih uslužbencev za inovativno delovanje, saj ne nudi 

zadostne pravne podlage za nagrajevanje bolj uspešnih, inovativnih zaposlenih. Kljub kriteriju 

ustvarjalnost ZSPJS ne omogoča, da bi bilo moč ustvarjalnost tudi celovito nagraditi. 

Ustvarjalnost kot kriterij delovne uspešnosti je samo eden od kriterijev in vsi prinesejo enako 

število točk. To pomeni, da zaposlenega, ki sicer izstopa po ustvarjalnosti, ni moč nagraditi 

nič bolj kot tistega, ki po tem kriteriju ne izstopa. Ker sta za delovno uspešnost namenjena 

samo dva odstotka letne mase za plače, je bilo izplačilo delovne uspešnosti nestimulativno, se 

strinjata tudi Tičar in Vitez (2008, 1762–1769). Še več, njegovo sprejetje je zaposlene v javni 

upravi razdelilo na »navadne« javne uslužbence in na uradnike, kar je med zaposlene vneslo 

razdor in občutek drugorazrednosti. Ob tem je tudi napredovanje med njimi različno, saj 

uradniki ob trikratni zaporedni oceni odlično lahko napredujejo štiri plačne razrede, ostali 

javni uslužbenci pa le dva, kar pri javnih uslužbencih spodbuja občutek nepravičnosti. Ker 

ZSPJS podrobno ne opredeljuje kriterijev ocenjevanja, je vse preveč odvisno od subjektivne 

ocene predstojnika oziroma ocenjevalca zaposlenega. 

2.4.3 Kolektivna pogodba za javni sektor 

Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, 52/94, 86/08, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 

91/09, 8/10, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12 in 40/12) v členih od 27 do 34 

opredeljuje redno delovno uspešnost, katere del je tudi inovativnost. V 31. členu KPJS so kot 

kriteriji delovne uspešnost navedeni: znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do 
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dela in osnovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela ter inovativnost. Kaj točno naj 

razumemo pod inovativnostjo, v KPJS ni določeno. 

V prilogi 2 KPJS je navedeno Navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega 

uslužbenca. V tej prilogi najdemo matematične formule za izračun redne delovne uspešnosti. 

Na spletni strani MPJU najdemo pojasnila zakonov in odredb po časovnem ter vsebinskem 

vrstnem redu, vendar pa v nobenem pojasnilu MPJU ni opredeljeno, kaj naj bi kriterij 

inovativnosti pomenil (MPJU 2012). 

Žal pa se javne uslužbence že kar nekaj let ne nagrajuje za delovno uspešnost. Že v točki 2.4.1 

je navedeno, da se delovne uspešnosti zaposlenim v javni upravi ne izplačuje že od aprila 

2009. Iz pregleda navedene zakonodaje je razvidno, da zaposleni v javni upravi ne prejemajo 

dela plače za redno delovno uspešnost od 1. aprila 2009 in je skladno s trenutno veljavno 

zakonodajo ne bodo prejemali najmanj do 31. decembra 2013. Ker del plače za redno delovno 

uspešnost zajema tudi inovativnost, menimo, da neizplačevanje negativno vpliva na 

inovativnost med zaposlenimi v javni upravi.  

Merila, kriteriji za delitev sredstev za redno delovno uspešnost, niso podrobneje opredeljeni 

niti v KPJS niti v ZSPJS, zato lahko rečem, da je ocenjevanje prepuščeno vsakokratni osebni 

presoji ocenjevalca. Na podlagi tega menimo, da ravno zaradi tega takšen način ocenjevanja 

pušča dvom v pravičnost in enakost javnih uslužbencev v postopkih ocenjevanja za redno 

delovno uspešnost. V javni upravi pa lahko uspešnost izplačujejo tiste organizacije, ki del 

prihodkov dosegajo s tržno dejavnostjo (22.i. čl.) oziroma del delovne uspešnosti za povečani 

obseg dela (22.e čl. - 60 % prihrankov od prihrankov pri plačah JU). Po analizi zgornjih 

zakonov in tudi glede na osebne izkušnje v javni upravi je moč ugotoviti, da so veljavni 

predpisi preveč razdrobljeni, določene vsebine pa so zajete v več zakonih, predpisih in 

uredbah, zato jih je težko spremljati. Tiste vsebine, ki bi omogočale izplačevanje 

inovativnosti, seveda znotraj redne delovne uspešnosti, pa so premalo dorečene, njihova 

razlaga prepuščena vsakokratnemu ocenjevalcu (predstojniku) in zato pri zaposlenih 

povzročajo nezaupanje ter občutek nepravičnosti. 

S tem, da je treba redni delovni uspešnosti kot obliki motiviranja zaposlenih posvetiti večjo 

pozornost, izpopolniti sisteme ocenjevanja in tako zagotoviti več objektivnosti, se strinja tudi 

Marovt (2010, 22). 

2.4.4 Usmeritve, strategije za razvoj države, primeri dobrih praks 

Znanost, tehnologija in inovacije so in bodo tudi v prihodnje osnova za dolgoročni razvoj 

posamezne države, za njeno ekonomsko ter s tem povezano tudi socialno blaginjo. Tudi 

OECD meni, da bodo inovacije v prihodnje gibalo razvoja države in družbe. Zato je zelo 

pomembno, kakšno inovacijsko politiko oblikuje in vodi posamezna država, saj z njo 
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pozitivno ali pa tudi negativno vpliva na inovacijsko klimo, tako na makro kot tudi mikro 

nivoju. Posebno pozornost mora posvečati temu, »da je pravilno krojena za specifične 

potrebe, zmožnosti in institucijsko strukturo posamezne države« (OECD 2005). Marca 2000 

so voditelji držav članic sprejeli nove strateške in razvojne cilje EU. Med glavne cilje so 

uvrstili ustvarjanje novih delovnih mest, informatizacijo, spodbujanje raziskav in razvoja, 

inovacij in izobraževanje (Evropa 2007). 

Republika Slovenija je za spodbujanje inovativnosti, doseganje novih delovnih mest in 

spremembe v javni upravi sprejela izhodno strategijo (Vlada RS 2010), katere cilji so 

ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, doseganje dolgoročne gospodarske rasti 

na osnovi ukrepov ekonomske politike, strukturnimi spremembami in prilagoditvami ter 

prilaganjem vseh institucij. Kasneje je Vlada RS sprejela še Raziskovalno in inovacijsko 

strategijo Slovenije 2011–2020, katere cilj je vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski 

družbeni sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse in bo omogočal učinkovito 

reševanje družbenih izzivov ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega, cilj pa tudi več in 

kakovostnejša delovna mesta (Vlada RS 2010, 4–5). 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS je skupaj z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo RS pripravilo strategijo na področju raziskovalno-

inovacijske dejavnosti do leta 2020. Gradivo je osnutek za javno razpravo. Cilj strategije je 

vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost 

življenja za vse, z uporabo kritične refleksije družbe, učinkovitega reševanja družbenih 

izzivov in dviga dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanje več in kakovostnejših 

delovnih mest (Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, 2010, 

4). 

Ministrstvo, pristojno za javno upravo, že od leta 2001 organizira letne konference o 

kakovosti v javni upravi, od leta 2003 znane pod enotnim imenom Dobre prakse v slovenski 

javni upravi. Konference Dobre prakse so že v preteklosti prerasle državni okvir, kar dokazuje 

nujnost medsebojnega sodelovanja in prenosa dobrih praks med državami. Te konference 

spodbujajo kakovost v javni upravi na vseh nivojih. Tudi konferenca 2010 je prinesla nove 

pristope in teme, ki so odraz aktualnega dogajanja v družbi (Žurga 2010, 61). 
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3 KADROVSKI MANAGEMENT IN INOVATIVNOST V JAVNI UPRAVI 

Kadrovski management je dejavnost, ki skrbi za zaposlene, njihov razvoj in izobraževanje, pa 

tudi za dobro počutje v delovnem okolju.  

3.1 Kadrovski management v javni upravi 

Motivacija zaposlenih je izjemno pomembna aktivnost managementa, saj s pravilno 

motivacijo zaposlenih dosega rezultate dela, ki so za organizacijo pomembni. Zaposleni pa 

opravljajo svoje delo boljše, učinkovitejše in prizadevnejše (Treven 1998, 106). Kadrovski 

management je dejavnik konkurenčnega in ekonomskega uspeha organizacije. Nagrajevanje, 

izobraževanje, kadrovanje, razvoj zaposlenih so dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

zaposlenih in njihovo večje angažiranje pri opravljanju dela (Treven 1998, 24). 

V obdobju recesije tudi teorija virov daje vedno večji poudarek konkurenčnim prednostim, ki 

izhajajo iz znanja, sposobnosti in kompetenc zaposlenih (Makovec in Raškovič 2010, 27–28). 

Vse to pa se lahko razvija, ko je dosežena koalicija deležnikov, ki jih povezujejo medsebojni 

odnosi. Dobri, kvalitetni odnosi med vsemi deležniki v organizaciji so tisti, ki omogočajo 

poslovno in osebno rast ter s tem dolgoročno uspešnost. Tudi v raziskavi Zlata nit se je 

pokazala neposredna povezava med človeškimi viri, inovacijami in trženjem. Organizacije, ki 

se zavedajo pomena osebne rasti in razvoja zaposlenih, so uspešnejša tako na področju 

inovacij kot tudi na trgu. 

Upravljanje s človeškimi viri je tista nova paradigma (zelo različna od kadrovanja), ki 

predstavlja celoto najrazličnejših dejavnosti, s katero so zadovoljni tako zaposleni kakor tudi 

organizacija. O človeških virih in ne o kadrovskih virih govorimo, ko se zavedamo, da so 

zaposleni potencial, investicija in ne strošek (Možina idr. 1998 v Fertila 2007, 196). To pa 

zahteva tudi drugačni management.  

Danes se morajo managerji zavedati, da so oni tisti, ki svoji organizaciji zagotavljajo 

konkurenčno prednost na trgu. Da pa bi to dosegli, morajo vsakodnevno razvijati svoje 

zmožnosti za obvladovanje kompleksnosti sprememb v organizaciji in poslovnem okolju, zato 

morajo sami kot svoj življenjski slog sprejeti vseživljenjsko učenje na vseh področjih (Kotter 

1996). 

Tudi v javni upravi je kadrovski management pomembna aktivnost, ki lahko pozitivno, ali pa 

tudi negativno vpliva na delo in ustvarjalnost zaposlenih. Mnogi teoretiki, ki prihajajo iz 

javne uprave, se strinjajo, da je treba dvigniti učinkovitost in uspešnost delovanja javne 

uprave. Nekateri dajejo poudarek razvoju kompetenc posameznikov za vodenje uprave (Žurga 

2003, 12), preoblikovanju upravne kulture v ustrezno organizacijsko klimo, ki bo uspela 

nagrajevati uspešnosti in učinkovitost zaposlenih ter organizacije (Rman in Lunder 2003, 
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110). Velik poudarek je tudi na uspešnem upravljanju s človeškimi viri (Korade Purg 2004; 

Žurga 2010).  

Vsesplošna informatizacija poslovanja, ki je zajela tudi javno upravo, zahteva nenehno 

izobraževanje, upravljanje znanja, uporabo znanja za tehnološke in vsebinske inovacije 

izdelkov ter storitev (Krisper in Rožanec 2001). V javni upravi se danes kaže potreba po 

organizacijskih, komunikacijskih in informatizacijskih znanjih, spremembah ter inovacijah. 

Inovacije so danes nujno potrebne tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi. 

Na poenotenje in uvajanje boljših, učinkovitejših in uspešnejših praks v delovanje javne 

uprave so pozitivno vplivale tudi konference dobrih praks držav EU, v okviru Evropske mreže 

javnih uprav (EPAN). V okviru EPAN deluje tudi Skupina za inovativne javne storitve 

(IPAN). IPAN si na nivoju držav EU prizadeva za uvajanje dobrih praks, modelov 

bancmarkinga, CAF-modelov, ki se organizirajo že od leta 2001 (Žurga 2005, 12–13). Za 

javne organizacije je nujno, da se iz birokratske organizacije spremenijo v sodobno ponudnico 

javnih storitev, v kateri lahko inovacija pride od kjer koli. Ko pa je ta inovacija odobrena, je 

nujno, da se vanjo vključi široka paleta stališč in zainteresiranih strank na vseh stopnjah 

ciklusa uvajanja sprememb (notranji in zunanji udeleženci, uporabniki storitev, vlada). Zato 

se EU trudi za oblikovanje enotnih standardov za storitve javne uprave oz. za dobro javno 

upravljanje teh storitev (Loffler 2006, 24). 

Podatke o tem, ali so bila teoretična spoznanja in napotki različnih konferenc dobrih praks 

tudi dejansko preneseni v prakso javne uprave, ali pa gre samo za teorijo, ki ni našla poti v 

prakso, raziskujemo v nalogi. 

3.1.1 Motiviranje zaposlenih za inoviranje 

Z vprašanjem motivacije se ukvarjajo v vseh organizacijah. Pri iskanju odgovora na to 

vprašanje mora organizacija oziroma njen management ugotoviti, kaj so prednosti in slabosti 

njihovih zaposlenih, kje so njihove prednosti ter kako jih spodbujati, da bodo še učinkovitejši. 

Visoko motivirani zaposleni so bolj odprti za sodelovanje, za sprejemanje novosti in za 

timsko delo (Babusek Medic 2004, 53). Management podjetja bi moral veliko bolje izkoristiti 

človeški faktor znotraj managementa idej, znanje, izkušnje in ustvarjalne potenciale vseh 

zaposlenih, pri tem pa bi lahko veliko pripomogel z osebnim vzgledom (Fatur in Likar 2009b, 

22). 

Spreminjanje miselnosti v in o javni upravi je proces, ki se ne sme končati le na državni ravni 

ter s prizadevanji enega ministrstva, ampak mora preiti v gibanje za inovativno javno upravo 

na vseh nivojih (Nemec 2008). Tako si managerji v javni upravi večkrat postavljajo 

vprašanja, kako pristopiti in vzpodbuditi proces v svoji organizaciji. Kako mobilizirati in 

motivirati zaposlene za ustvarjalno sodelovanje oziroma kako aktivirati talente, vrednote, 
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čustva, tiho znanje in ustvarjalno sposobnost vsakogar v organizaciji. Kot v vseh drugih 

sistemih je tudi v javni upravi ključ do sprememb pri zaposlenih. Glede na tradicionalne 

vrednote uradniške kulture je ustvarjanje inovacijskega okolja za novi javni menedžment 

lahko prvovrstni izziv. Spremembe in inovacije se lažje razvijajo v okolju, kjer so se 

zaposleni pripravljeni aktivirati, prevzemati odgovornost, se soočati z napakami, hitro učiti in 

se seveda tudi veseliti svojega napredka. Gre za ustvarjanje kulture in načina razmišljanja, ki 

se ga ne more ukazati. Potrebno je doseči premik od »moram« k »hočem, želim« (Nemec 

2008). 

Z motivacijo se ukvarja mnogo avtorjev, njihove teorije pa lahko razdelimo v dve vsebinski 

skupini. Teorije motivacije raziskujejo, kaj spodbudi drugačno vedenje pri ljudeh. Med 

motivacijske teorije prištevamo Maslowovo motivacijsko teorijo (od nižjih fizičnih potreb do 

višjih samopotrditvenih potreb), Adelferjevo teorijo ERG (obstoj posameznika, povezovanje z 

drugimi in razvoj posameznika), Herzbergerjevo dvofaktorsko teorijo (motivatorji in 

higieniki) ter teorijo značilnosti dela (učinki dela, kritična psihološka stanja, osnove 

razsežnosti dela in potreba po razvoju) (Treven 1998, 120–121). Procesne teorije se ukvarjajo 

z vprašanjem, kako spodbuditi neko vedenje. To so teorije pravičnosti, pričakovanja in 

spodbujanja. Teorija pravičnosti govori o tem, da zaposleni svoje angažiranje za delo in 

nagrade za opravljeno delo primerja z drugimi, po teoriji pričakovanja so prizadevanja ljudi, 

zaposlenih, odvisna od njihovih pričakovanj, kako bodo za to nagrajeni, pri teoriji 

spodbujanja pa gre za to, kaj človeka spodbudi k neki aktivnosti, ali so to notranji 

(zadovoljstvo pri opravljanju dela) ali zunanji dejavniki, kot je plača (Treven 1998, 112–132). 

Tapscott in Williams (2007, 344–345) menita, da si je treba vedno postavljati vprašanja o 

organiziranosti podjetja, da bi povečali izkoristek idej. Po analizi več podjetij v različnih 

socialnih sektorjih sta identificirala nekaj osnovnih pravil za preoblikovanje organiziranosti 

podjetja in vpeljavo wikinomike v organizacije ter sektorje: sooblikovanje nove vrednosti, 

sodelovanje in delitev znanja kot intelektualne lastnine, nadzorovanje prihodnosti, 

samoorganiziranost zaposlenih, prepoznavanje in spodbujanje talentov ter posredovanje idej, 

širjenje kulture sodelovanja med zaposlenimi, omogočanje dinamičnega kroženja idej skozi 

organiziranost podjetja ter pritegnitev mladih ljudi k preoblikovanju procesov v podjetjih. Vse 

te aktivnosti, ki jih avtor navaja kot wikinomiko, bi morali vključiti tudi v delovanje in 

upravljanje javne uprave. Spodbujanje talentov, kroženje idej in delitev znanja kot 

intelektualne lastnine so aktivnosti, ki lahko doprinesejo tako k večji inovativnosti v javni 

upravi kot tudi k večji učinkovitosti delovanja javne uprave. 

3.1.2 Ovire za inoviranje v javni upravi 

Neustvarjalno ozračje je v organizacijah dandanes večinsko ozračje (Likar 2001, 37). V 

današnjem času je zaradi razlike položaja med ponudbo in povpraševanjem v tržnem 

gospodarstvu (nekoč je bilo povpraševanje večje od ponudbe) inoviranje nujno potrebno. To 
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dejstvo premalo upoštevajo mnogi vodilni in drugi sodelavci. Velika večina zaposlenih ima še 

vedno »mezdni« odnos do dela, le redki razmišljajo o tem, kako bi kaj naredili drugače ali 

bolje (Likar 2001, 37). 

Vse bolj se kaže, da so managerji uspešni samo toliko, kot so uspešni njihovi zaposleni. 

Zaposleni pa so uspešni pri svojem delu, če so vsestransko motivirani in pripadni podjetju. 

Zadovoljstvo pri delu in pripadnost podjetju sta izhodišči motivacije zaposlenih, ta pa je 

močno odvisna od avtonomije pri delu, to je od samostojnega in ustvarjalnega dela ter 

možnosti soodločanja o pogojih in rezultatih skupnega dela (Gostiša 2009). Da gre pri 

zaposlenih za neke vrsto psihološko pogodbo, ki zaposlenega veže na podjetje, meni Kragelj 

(2008a), pri tem pa izpostavlja različne oblike motiviranja posameznika. Pri načinu 

motivacije pa mora manager upoštevati ambicije posameznika, karierne želje, psihološke 

potrebe, raven temeljnih potreb in predvsem vrednostni sistem zaposlenega. Tudi Vilman 

(2008) se strinja, da je nova psihološka pogodba med zaposlenimi in delodajalci tista, ki 

zahteva, da delodajalci zaposlene prepričajo, da je njihovo podjetje boljše od ostalih. To pa 

pomeni, da imajo vodstvo, ki zna motivirati in zadržati zaposlene, da ima organizacija 

pozitiven družbeni status, spodbudno delovno okolje, zanimivo ter avtonomno delo, formalno 

in neformalno priznavanje dosežkov zaposlenih. 

Zato je pri zaposlenih, predvsem pa pri vodjih, tudi vedno bolj pomembno upoštevati ne samo 

formalno znanje, temveč tudi njihove kompetence glede vodenja, komuniciranja, timskega 

dela, talentov in preferenc (Postružnik 2009). Tudi inovativnost je delo socialnega dialoga, so 

odnosi med ljudmi, njihovo medsebojno sodelovanje, razumevanje časa, prostora, možnosti in 

omejitev. Inovativnost je tisto, kar danes omogoča ustvarjanje dodane vrednosti, meni Bulc 

(2007, 8). Zato je tudi v javni upravi zelo pomembno, da ima management znanje in veščine 

za motiviranje zaposlenih. 

Posamezniki, ki so zelo inovativni, ki imajo voljo in se zelo trudijo, praviloma naletijo na 

velik odpor pri sodelavcih ter celo pri nadrejenih. Večini sodelavcev je vsekakor boljši »status 

quo«, saj se jim v takem okolju ni treba kaj dosti truditi in niti ne razmišljati (Černič 2008, 7). 

Tudi ustvarjalni zaposleni, ki imajo veliko idej, pa se velikokrat zaradi strahu, da bodo izpadli 

smešni oziroma da njihove ideje ne bodo sprejete, raje ne odločijo, da bi svoje zamisli 

predstavili nadrejenim, pač se odločijo za molk in umik. To je seveda za organizacije škoda in 

je ravno zaradi tega treba vzpostaviti sistem spodbujanja idej ali novih zamisli (Černič 2008, 

7). 

Tudi Srića (1999, 156) je mnenja, da je ustvarjalnih ljudi malo, rutinerjev, povprečnežev pa 

mnogo. Zato mora biti okolica strpna do ustvarjalnih idej, ustvarjalnih ljudi, ne pa, da jih 

poskuša zatreti in celo uničiti. Ne smemo pa zanemariti odnosa nadrejenih do podrejenih 

oziroma zaposlenih. Kragelj (2008b) meni, da ljudje pač ne maramo, da se nas obravnava kot 

lastnino, da predpostavljeni uveljavljajo na zaposlenih prisilo, grožnje, sankcije, da se ne 
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upoštevajo strokovni argumenti, da se nenehno spreminjajo prioritete dela, da se ignorira 

pobude in predloge zaposlenih, vse to pa povzroča napetost v kolektivu. 

Posameznika lahko za izobraževanje, za spreminjanje vzorca obnašanja, ovira marsikaj, Cross 

(1981, 123) pa ovire razvršča med situacijske ovire (osebni položaj posameznika), 

organizacijske (na strani podjetja - plačilo izobraževanja, fakultete - urnik, lokacija) in 

dispozicijske ovire (lastnosti posameznika - samopodoba, stališče do določenega problema). 

Managerji javne uprave bi morali vzpostaviti ustvarjalen odnos med zaposlenimi, delovno 

klimo ustvarjalnosti, pri zaposlenih pa bi morali najti motivatorje za nadaljnji osebni in 

strokovni razvoj. 

3.2 Vloga predstojnikov (vodij) pri razvoju inovativne javne uprave 

Organizacije v javni upravi vodijo predstojniki (ZJU, ZSPJS, KPJS). V različnih zakonih 

javne uprave so opredeljene funkcije in definicije predstojnika. 

Predstojnik je tisti, ki v državnem organu in upravi lokalne skupnosti izvršuje pravice in 

dolžnosti delodajalca, kar je določeno v 4. členu Zakona o javnih uslužbencih. Delodajalec v 

državnem organu je RS, v lokalni skupnosti pa lokalna skupnost, kar je določeno v 2. 

odstavku 2. člena ZJU. V 9. odstavku 6. člena ZJU je navedeno, da je predstojnik oseba, ki 

vodi delo državnega organa oziroma uprave lokalne skupnosti. Predstojnik je oseba, ki vodi 

delo organizacije, usmerja dejavnost in skrbi za uresničitev sprejetega programa dela, hkrati 

pa v sistemu javnih uslužbencev izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, meni Korade 

Purgova (2004, 52). 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede uporablja izraz odgovorna oseba 

in jo razlaga kot predstojnika oziroma poslovodni organ. Predstojnik je po uredbi tisti, ki 

izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca v organih državne uprave, upravah lokalnih 

skupnosti in v pravosodnih organih, poslovodni organ izvršuje pravice in dolžnosti 

delodajalca v osebah javnega prava (Apohal Vučkovič in Globokar Mihovar 2008, 85). 

Na podlagi navedenih zakonskih opredelitev je moč ugotoviti, da predstojnik predstavlja 

management v javni upravi. 

Management (Tavčar 2006, 79) je obvladovanje organizacije, da učinkovito in uspešno 

dosega zastavljene cilje. Manager pa je tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni 

poverijo obvladovanje organizacije ali njenega dela za dosego zastavljenih ciljev (Tavčar 

2006, 23). Pojem management označuje tudi sprejemanje odločitev na različnih ravneh 

odločanja v organizacijah. Management podjetja vpliva na inovativnost v podjetju in na 

spodbujanje inovativne klime v podjetju. Tudi Kragelj (2002) meni, da je za posameznika 

najpomembnejši odnos nadrejenega do njega, samostojnost pri delu, možnost izobraževanja in 
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napredovanja in občutek pravičnosti. Zato je tako za organizacije kot tudi za javno upravo 

zelo pomembno, da znajo vodje sistematično upravljati z ljudmi. V svetu je pri managerjih 

nujno potrebno, da znajo voditi tudi ljudi, ne le delovne procese, pri nas pa se zaposleni še 

prevečkrat obravnavajo kot zamenljiv potencial.  

Franca in Pahor (2007) opozarjata, da naša zakonodaja ne pozna pojma management in ga 

tudi ne opredeljuje. Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje poslovodstvo, to so tisti, ki so 

po ZGD oziroma po internih aktih družbe pooblaščeni, da vodijo poslovanje družbe. 

Mnogo avtorjev (Mulej in Škafar 2008; Žižek Šarotar, Mulej in Treven 2009) meni, da je 

dobro počutje zaposlenih tisto, ki pripomore k inovativnosti v organizaciji, pri tem pa ne gre 

pozabiti tudi na etiko vodenja in upravljanje organizacije ter ljudi. Znano je, da so zaposleni, 

ki se v svoji organizaciji ne počutijo dobro, manj ustvarjalni kot sicer (Kovač, Bertoncelj in 

Kovač 2008; Musek Lešnik 2003). 

Spreminjanje miselnosti v in o javni upravi je proces, ki se mora odvijati na državni ravni, na 

ravni ministrstev, uradov, služb, torej na vseh nivojih javne uprave (Nemec 2008). Pred 

managerji javne uprave je težka naloga, da ta proces spodbudijo v svoji organizaciji. Vedeti 

morajo, kako motivirati zaposlene za ustvarjalno sodelovanje, v svojem okolju morajo najti 

način za aktiviranje talentov, oblikovanje vrednot, za spodbujanje pozitivnih čustev in 

aktiviranje tihega znanja posameznika v organizaciji. Ključ do sprememb je tudi v javni 

upravi pri zaposlenih. Seveda je v javni upravi še vedno prisotna tradicionalna uradniška 

kultura, ki ne mara sprememb, ampak to je še večji izziv za management, da ustvari novo, 

bolj ustvarjalno, k inovacijam usmerjeno okolje. 

Tudi Dimovski Penger in Žnidaršič (2004, 9) menijo, da se v javni upravi oblikuje nova 

paradigma vodenja javnega sektorja, ki je usmerjena k uporabniku storitev javne uprave ter k 

večanju učinkovitosti na način prenosa uspešnih managerskih strategij iz zasebnega v javni 

sektor. To pomeni opustiti birokratske pristope vodenja in uveljaviti pristope, ki so osnovani 

na samoorganiziranosti zaposlenih ter na nenehnem učenju, ki pomeni učečo se organizacijo. 

Kadrovski management (Korade Purg 2005, 1707) v javni upravi mora slediti spremembam v 

sodobni družbi, množici informacij in znanja, zato se morajo zaposleni v upravi identificirati s 

cilji organizacije, do nje morajo čutiti pripadnost in v njej videti tudi možnost za svoj osebni 

razvoj. Temeljni izziv, kako narediti več, bolje in hitreje z vse manjšimi sredstvi, javno 

upravo sili v uvajanje korenitih sprememb in nove filozofije izvajanja managerskih funkcij, ki 

temelji na stalnem izboljševanju ter učenju (Dimovski Penger in Žnidaršič 2004, 10). 

Če želimo imeti boljši javni management, je nujno ločiti politiko od imenovanja le tega, 

doseči pa je treba, da bo večji del prejemkov vrha managementa javnega sektorja odvisen od 

rezultatov dela, da bo večji del prejemkov variabilnega značaja. Skladno s tem je treba 

povečati tudi odgovornost managementa za rezultate v njihovih organizacijah. Seveda je treba 
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pri imenovanju managementa javnega sektorja še več pozornosti nameniti preglednim 

postopkom zaposlovanja, izkušnjam prijavljenih in znanju, predvsem znanju kadrovskega 

managementa (Sidorovich 2010, 89–94). 

Veliki voditelji znajo obvladovati energijo podjetja. Začnejo tako, da učinkovito upravljajo 

svojo. Kot voditelji morajo poganjati, kopičiti, usmerjati, obnavljati in porabljati energijo 

drugih (Loehr in Schwartz 2006, 30). 

Uspešni voditelji se zavedajo, da je visoko pozitivna energija gorivo za visoko storilnost. 

Vsak vidik njihovega vodenja jasno odseva to razumevanje (Sidorovich 2010, 263). Načini 

motiviranja morajo biti prilagojeni posamezniku, skupinsko nagrajevanje se umika 

individualnemu, z enako metodo ne moremo motivirati vseh zaposlenih (Kragelj 2007). 

Zakonodaja v gospodarstvu ne pozna takšnih omejitev glede nagrajevanja zaposlenih kot 

zakonodaja v javni upravi. Managerji se lahko samostojno odločajo, kako in v kakšni višini 

bodo nagrajevali zaposlene za nadpovprečne rezultate dela, za delovno uspešnost. Menimo, 

da je mnogo lažje nagrajevati zaposlene v gospodarstvu, saj ima v gospodarstvu management 

platno in škarje v svojih rokah. Tako so se v razvitih ekonomijah razvile tudi različne oblike 

nagrajevanje zaposlenih. 

Ena izmed oblik (Bevc 1995, 1–4) je tudi »gainsharing«, tj. plan, ki spodbuja skupinsko 

pobudo zaposlenih. To je oblika nagrajevanja delojemalcev na način delitve dobička med tiste 

zaposlene, ki so skupno dosegli zniževanje stroškov proizvodnje, večjo produktivnost in 

izboljšave. S takšnim načinom nagrajevanja je management dosegel večjo odvisnost med 

izplačilom plače in delom oziroma učinkovitostjo, inovativnostjo. Takšen način nagrajevanja 

bi lahko uvedli tudi v javni upravi in tako spodbujali timsko uspešnost ter razlikovanje v plači 

med učinkovitim in uspešnim zaposlenim ter tistim, ki dela rutinsko. Za nagrajevanje pa bi 

uporabili presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček v tistih organizacijah, ki 

opravljajo tudi tržno dejavnost. 

Kako naj delo postane izziv, se sprašuje Babusek Medic (2004, 53). V odgovoru na to 

vprašanje navaja, da motivira tisto delo, ki ni monotono, zahteva od posameznika primerno 

odgovornost pri delu, management pa zaposlenemu posreduje povratno informacijo o 

uspešnosti dela, zaposleni izvaja delo v celoti in ne samo posamezne faze dela. Za takšno delo 

pa zaposleni pričakujejo nagrade, ki so lahko še več odgovornosti, napredovanje, 

zagotavljanje stabilnosti zaposlitve, dodatno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko 

zavarovanje ali počitnice. V javni upravi so postopki in procesi preveč administrativni, 

dorečeni in ne dopuščajo posameznikove iniciative. Zaposleni običajno opravlja le delček 

celotnega postopka in še to po navodilih ali odredbah nadrejenega. Tudi operacijski sistem 

dela je preveč tog, posamezniku pa ne omogoča kreativnosti. 

Sistem nagrajevanja (Gruban 2000, 1–6) je lahko najšibkejši člen v sistemu mikroklime 

organizacije, saj se po raziskavi SiOK zaposleni največ pritožujejo ravno glede nagrajevanja. 
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Morda zato, ker večina sistema nagrajevanja izhaja še iz časov, ko je bil najpomembnejši 

proizvodni dejavnik delo, danes pa temu ni več tako. Še posebej to ne velja za javni sektor, 

kjer so klasične denarne nagrade zakonsko zelo omejene ali pa jih sploh ni, zato ima 

management javne uprave glede nagrajevanja skoraj zvezane roke. 

Management v javni upravi ima zelo malo možnosti nagrajevanja bolj učinkovitih, 

inovativnih in uspešnih zaposlenih. Možnosti za nagrajevanje je zelo malo, v bistvu 

zakonodaja opredeljuje samo delovno uspešnost, ki pa se že od leta 2009 ne izplačuje. Tako 

management javne uprave nima več niti te možnost za nagrajevanje zaposlenih. V kolikor bi 

management želel nagrajevati inovativnost (uspešnost) zaposlenih, bi moral zelo paziti na 

zakonske možnosti in finančne omejitve. Menimo, da bi management najbolj uspešne 

zaposlene lahko motiviral z dodatnim izobraževanjem, financiranjem študija, dodatnimi dnevi 

dopusta, dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, preventivnimi zdravstvenimi pregledi in 

podobnimi načini nagrajevanja zaposlenih. Je pa management v javni upravi glede možnosti 

motiviranja zaposlenih v slabšem položaju v primerjavi s kolegi iz gospodarstva, saj ima 

bistveno manj možnosti nagrajevanja. Zato bi bilo primerno, da bi prišlo do posodobitve 

zakonodaje na tem področju, glede nagrajevanja pa bi bilo primerno prevzeti primere dobre 

prakse iz gospodarstva.  
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4 RAZISKAVA O INOVATIVNOSTI 

V poglavju predstavljamo rezultate raziskave. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate 

faktorske analize anketnega vprašalnika in kvalitativno analizo intervjuja z direktorico 

občinske uprave ter pripomb iz anketnega vprašalnika ter rezultate preverjanja hipotez. 

4.1 Metodologija raziskave 

Za potrditev hipotez, predvsem pete hipoteze, smo izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga 

poslali v izbrano občino. Glede na teoretična spoznanja smo oblikovali vprašanja zaprtega 

tipa, ki so primernejša za statistično obdelavo. Vzorčili nismo. V vzorec smo zajeli vse 

zaposlene v izbrani občini, tj. tako javne uslužbence kot tudi management občine (župan 

občine, direktor občinske uprave). Poslali smo 150 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 57 

vprašalnikov, kar predstavlja 38 % odzivnost. Anketni vprašalnik je v prilogi 1. V anketnem 

vprašalniku smo zaposlenim postavili vprašanja o zadovoljstvu pri delu, o inovativnosti in o 

poznavanju zakonodaje. Pod točko D smo pustili prosto za pripombe, mnenja in predloge 

zaposlenih. Zadnji sklop vprašanj je bil demografskega oziroma splošnega značaja. To so bila 

vprašanja o starosti anketiranca, o spolu, o doseženi izobrazbi, o skupni delovni dobi in o 

statusu zaposlitve (strokovno-tehnični javni uslužbenec, uradnik, uradnik na položaju, 

funkcionar). 

Vprašalnik smo pred odpošiljanjem testirali, in sicer smo ga dali v izpolnitev desetim javnim 

uslužbencem, od tega imajo trije univerzitetno izobrazbo, trije višjo, trije srednjo in eden 

poklicno. Na osnovi njihovih pripomb smo vprašalnik še dopolnili oz. oblikovali vprašanja 

tako, da so bila jasna vsem, ki so jih izpolnjevali v tej fazi. 

Po prejetju vprašalnikov je sledilo urejanje vrnjenih vprašalnikov; predvsem smo preverili, ali 

so bila izpolnjena vsa anketna vprašanja, tudi splošna, saj bi drugače vprašalnik izločili. Tako 

urejene vprašalnike smo obdelali s programom SPSS, ki je v prvi fazi podal splošne 

odgovore, ki niso povedali dovolj konkretnih odgovorov za natančno interpretacijo podatkov.  

Sledila je analiza in interpretiranje podatkov ter predstavitev rezultatov. Triangulacijo 

odgovorov smo naredili z analizo pravnih in drugih virov, odgovori javnih uslužbencev ter 

odgovori managementa. S triangulacijo smo povečali verodostojnost raziskave, saj smo med 

seboj primerjali različne vire (mednarodne, slovenske), odgovore dobljene z anketnim 

vprašalnikom pa smo primerjali z odgovori managementa, torej različnih udeležencev 

raziskave (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 181–182). 

Za preverjanje vsebinske veljavnosti spremenljivk za posamezne merjene pojme, ki smo jih 

merili z določenim naborom indikatorjev, smo uporabili faktorsko analizo. Na kratko lahko 

faktorsko analizo opredelimo kot posebno matematično tehniko, ki omogoča redukcijo 

velikega, pogosto nepreglednega števila spremenljivk na manjše število spremenljivk, ki jim 
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pravimo faktorji. Zaradi redukcije imajo faktorji bistveno višjo konceptualno in razlagalno 

vrednost. 

Osnovo faktorske analize predstavlja izračun korelacij med vsemi udeleženimi 

spremenljivkami in na tej podlagi izolacijo faktorjev, znotraj katerih se združujejo smiselno 

povezane spremenljivke. S skrbno analizo vsebine spremenljivk, ki s posameznim faktorjem 

najbolj korelirajo, nato določimo vsebino in pomen posameznega faktorja. Faktorska analiza 

nam omogoča pogled v »zakulisje« proučevanega pojava; z njeno pomočjo iz velike množice 

vprašanj, to je spremenljivk, ki se nanašajo na raznovrstne vidike pojava, izločimo tiste, ki so 

zares pomembne. Na podlagi lastnih vrednosti (lahko tudi deleža pojasnjene variance) nato 

posamezne spremenljivke razvrstimo po njihovi teži oziroma pomembnosti. Rezultat 

faktorske analize so torej nove spremenljivke, ki smo jih dobili kot sintetični statistični odraz 

osnovnih spremenljivk, ki sestavljajo posamezne dimenzije merjenega pojava. Podrobnejši 

rezultati faktorske analize so predstavljeni v nadaljevanju. Število faktorjev smo opredelili na 

osnovi lastne vrednosti, ki je morala biti večja od 1,0; preverili pa smo tudi odstotek celotne 

pojasnjene variance (ta naj bi bil vsaj 60 %). Pri preverjanju ustreznosti indikatorjev smo 

upoštevali še vrednost komunalitete, ki izražajo delež variance spremenljivke, ki je pojasnjen 

z vsemi faktorji v analizi. Indikatorji z zelo nizkimi komunalitetami nič oziroma zelo malo 

prispevajo k skupnemu faktorju in tako nimajo velikega vpliva na pojasnjevanje merjenega 

pojava. Za to, da lahko govorimo o ustrezni moči pojasnjevanja, morajo biti večje od 0,3 

(Bastič 2006; Jerebic 2011). 

4.2 Predstavitev vzorca 

V tem delu smo zaposlene spraševali po spolu, izobrazbi, skupni doseženi delovni dobi in 

starosti. Ugotovili smo, da je vprašalnik oddalo 57 zaposlenih, od tega 34 žensk (59,6 %) in 

23 moških (40,4 %). 

Izobrazbena struktura anketiranih je naslednja: četrtina sodelujočih ima srednješolsko 

izobrazbo, dobra petina višješolsko, slaba petina visokošolsko izobrazbo, dobra petina 

univerzitetno in dobrih deset odstotkov podiplomsko izobrazbo.  

 

Slika 1: Izobrazba  



 

 

 

47 

Glede delovne dobe imajo zaposleni, ki so oddali vprašalnik, najmanj eno leto delovne dobe 

in največ 38 let delovne dobe, povprečna delovna doba pa je slabih 20 let. Do 10 let delovne 

dobe ima 15 sodelujočih (26,3 %), od 10 do 20 let delovne dobe 17 (29,8 %) in 20 let ali več 

25 sodelujočih oziroma 43,9 %. 

 

Slika 2: Delovna doba 

Po starosti so sodelujoči, ki so izpolnili vprašalnik, stari od 26 do 65 let, povprečna starost pa 

je dobrih 42 let. Do 35 let starosti je 14 sodelujočih (24,6 %), od 35 do 45 let 21 sodelujočih 

(36,8 %) in od 45 in več let starosti 22 sodelujočih oziroma 38,6 %. 

 

Slika 3: Starost 

Po statusu zaposlitve je med sodelujoči 19 strokovno-tehničnih javnih uslužbencev (33,3 %), 

31 je uradnikov (54,4 %), sedem zaposlenih je uradnikov na položaju (12,3 %), noben pa ni 

funkcionar.  

 

Slika 4: Zaposlitveni status 
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4.3 Predstavitev rezultatov faktorske analize 

V okviru raziskave smo na izbrano občino poslali 150 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 57, 

torej dobro tretjino. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve raziskave po posameznih 

vsebinskih sklopih vprašanj, to je glede zadovoljstva zaposlenih, inovativnosti, zakonodaje, 

pa tudi pripomb, ki so jih vpisali v vprašalnik nekateri zaposleni oziroma sodelujoči v 

raziskavi. V nadaljevanju je pri pojasnjevanju rezultatov analize za zaposlene, ki so oddali 

vprašalnik, uporabljen izraz sodelujoči oziroma sodelujoči v raziskavi.  

4.3.1 Zadovoljstvo pri delu 

Zadovoljstvo zaposlenih smo merili z 22 vprašanji oziroma indikatorji. Gre za 22 indikatorjev 

oz. trditev o različnih področjih zadovoljstva zaposlenih. S prvim faktorjem je pojasnjeno 

49,36 % celotne variance in če pri odločitvi o številu faktorjev uporabimo pravilo lastne 

vrednosti, se v obravnavanem primeru odločimo za prvih pet komponent oz. en faktor, s 

katerimi skupno pojasnimo 69,60 % variance (to je nad priporočeno mejo pojasnjene 

variance, ki znaša 60 %). 

Testi zanesljivosti, ki kažejo smiselnost faktorske analize na danih spremenljivkah, so v 

priporočljivih mejah. Vrednost kazalca KMO znaša 0,854 in s tveganjem, manjšim od 0,05, 

lahko zavrnemo ničelno domnevo, da je korelacijska matrika enaka matriki enote (Bartlettov 

test sferičnosti). Največ variance pojasnimo s prvim faktorjem, in sicer 49,36 %, z drugim in 

tretjim faktorjem pojasnimo nekaj več kot 5 odstotkov, četrti in peti faktor pa še nekoliko 

manj prispevata k skupnemu odstotku pojasnjene variance. Ker so vrednosti vseh komunalitet 

ustrezno visoke za nadaljnjo analizo obdržimo vse indikatorje. Najvišja vrednost komunalitete 

je pri indikatorju »Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so natančno definirani.« 

(znaša 0,87), najnižja pa pri indikatorju »Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam« (znaša 

0,35). Tudi vrednosti uteži, ki kažejo moč odvisnosti med indikatorji in faktorjem, so povsod 

ustrezno visoke (nad priporočeno mejo 0,4), torej pomembno prispevajo k vsebinski 

opredelitvi faktorjev. 

Glede na faktorsko analizo smo dobili pet razsežnosti spremenljivke zadovoljstvo zaposlenih. 

Glede na moč faktorskih uteži s prvim faktorjem najbolj korelirajo indikatorji, ki bi jih glede 

na vsebino lahko poimenovali »organizacijska klima«, saj odraža različne vidika zadovoljstva 

zaposlenega z njegovim položajem v organizaciji, odnose z drugimi zaposlenimi ter 

možnostmi nadaljnjega osebnega kariernega razvoja. Drugo dimenzijo lahko poimenujemo 

»komunikacija z nadrejenimi«, tretji faktor lahko imenujemo »pripadnost organizaciji«, 

četrtega »odnos do organizacije« in petega »pohvala in motiviranje«. Glede na opisane 

rezultate faktorske analize zadovoljstva zaposlenih izhaja, da na zadovoljstvo zaposlenih v 

javni upravi vplivajo enaki ali podobni faktorji kot v gospodarstvu. Po Faturju (2005) na 

inovativnost zaposlenih vplivajo organizacijska kultura, jasno postavljanje ciljev in merjenje 
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rezultatov, inovacijska kultura in klima, organizacijska struktura, velikost ter okolje podjetja. 

Ti dejavniki pa so najvišje ovrednoteni tudi v odgovorih sodelujočih v raziskavi. 

Preglednica 1: Povzetek faktorske analize - zadovoljstvo zaposlenih 

 

Š
te

vi
lk

a 
in

di
ka

to
rj

a 

K
o

m
u

n
al

it
et

e 

Rotirane faktorske uteži 

(Oblimin rotacija) 

 %
 p

o
ja

sn
je

n
e 

v
ar

ia
n

ce
 

F
ak

to
r 

1
 

F
ak

to
r 

2
 

F
ak

to
r 

3
 

F
ak

to
r 

4
 

F
ak

to
r 

5
 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. 11 0,843 0,882 -0,526 -0,320 0,458 -0,491 

49,363 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju svojega 

dela. 
2 0,843 0,870 -0,364 -0,524 0,222 -0,469 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju 

svojega dela. 
3 0,602 0,747 -0,323 -0,402 0,314 -0,472 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. 9 0,630 0,639 -0,451 -0,184 0,579 -0,555 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. 10 0,725 0,621 -0,541 -0,062 0,622 -0,518 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. 8 0,602 0,607 -0,500 -0,435 0,592 -0,425 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. 1 0,811 0,593 -0,443 -0,799 0,198 -0,516 

Vodja realno oceni moje delo. 17 0,838 0,587 -0,458 -0,419 0,291 -0,882 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. 14 0,681 0,582 -0,593 -0,489 0,624 -0,409 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. 5 0,702 0,566 -0,455 -0,638 0,603 -0,543 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. 7 0,796 0,542 -0,270 -0,380 0,807 -0,537 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. 15 0,855 0,453 -0,909 -0,353 0,383 -0,542 

5,954 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so 

natančno definirani. 
16 0,870 0,489 -0,906 -0,381 0,396 -0,573 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost izraziti 

svoje mnenje. 
20 0,827 0,243 -0,781 -0,380 0,343 -0,739 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, 

prostori, delovna sredstva). 
4 0,542 0,298 -0,238 -0,711 0,363 -0,303 

5,745 
Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. 22 0,662 0,488 -0,556 -0,702 0,290 -0,485 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. 12 0,492 0,275 -0,362 -0,649 0,298 -0,470 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. 13 0,613 0,330 -0,320 -0,519 0,654 -0,532 

4,724 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas 

zahteva.  
21 0,416 0,135 -0,388 -0,253 0,593 -0,204 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. 6 0,355 0,413 -0,307 -0,179 0,512 -0,409 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. 19 0,812 0,385 -0,552 -0,399 0,501 -0,867 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. 18 0,795 0,443 -0,492 -0,408 0,338 -0,883 3,813 

Opomba: Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,854 / Bartletov test 

sferičnosti: c2 = 1023,379; p = 0,000; Skupni odstotek pojasnjene variance: 69,600 %. 
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Preglednica 2: Opisna statistika – zadovoljstvo pri delu - srednje vrednosti odgovorov 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga 

opravljam. 

57 1 5 4,02 ,876 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri 

opravljanju svojega dela. 

57 1 5 3,81 ,953 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri 

opravljanju svojega dela. 

57 1 5 3,91 1,005 

Zadovoljen/a sem z delovnimi pogoji 

(npr. oprema, prostori, delovna sredstva). 

57 1 5 4,11 ,920 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. 57 1 5 3,60 1,083 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. 57 1 5 2,98 1,110 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. 57 1 5 3,58 1,149 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo 

delovnega časa. 

57 1 5 3,54 1,181 

Zadovoljen/a sem z možnostjo 

napredovanja. 

57 1 5 2,68 1,183 

Zadovoljen/a sem z možnostmi 

izobraževanja. 

57 1 5 3,04 1,133 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega 

razvoja. 

57 1 5 3,09 1,154 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. 57 1 5 4,44 ,802 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. 57 1 5 3,75 1,005 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. 57 1 5 3,09 1,199 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je 

koristen. 

57 1 5 3,40 1,387 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem 

razgovoru, so natančno definirani. 

57 1 5 3,05 1,342 

Vodja realno oceni moje delo. 57 1 5 3,70 1,281 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno 

delo. 

57 1 5 3,44 1,363 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. 57 1 5 3,89 1,205 

Na letnih ocenjevalnih pogovorih imam 

možnost izraziti svoje mnenje. 

57 1 5 3,70 1,349 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar 

se to od nas zahteva. 

57 1 5 4,32 ,805 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši 

ustanovi. 

57 1 5 4,04 ,999 

Valid N (listwise) 57         
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4.3.2 Inovativnost zaposlenih 

Nadaljevali smo z indikatorji, s katerimi smo merili inovativnost. Celotna varianca je enaka 

številu spremenljivk, v našem primeru imamo 36 spremenljivk. S prvim faktorjem je 

pojasnjeno 47,72 % celotne variance in če pri odločitvi o številu faktorjev uporabimo pravilo 

lastne vrednosti, se v obravnavanem primeru odločimo za prvih sedem komponent oziroma 

faktorjev, s katerimi skupno pojasnimo 74,14 % variance. Tudi po pravilu celotne pojasnjene 

variance bi izbrali en faktor (priporočena meja pojasnjene variance je 60 %). 

Bartletov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec (KMO) potrjujeta smiselnost 

uporabe faktorske analize pri indikatorjih, s katerimi smo merili inovativnost. Vrednost 

kazalca KMO je večja od 0,5 in s tveganjem manjšim od 0,05, zato lahko zavrnemo ničelno 

domnevo, da je korelacijska matrika enaka matriki enote (Bartletov test sferičnosti). Rezultat 

faktorske analize je torej sedem faktorjev, s katerimi pojasnimo 74,13 % variance. Največ 

variance pojasnimo s prvim faktorjem, in sicer 47,71 %, z drugim faktorjem pojasnimo nekaj 

manj kot desetino variance raziskovanega pojava (8,67 %) in s tretjim še dodatnih 6 odstotkov 

(6,36 %). Vsak naslednji faktor še nekoliko manj prispeva k skupnemu odstotku pojasnjene 

variance. Vse komunalitete imajo vrednost več od 0,3, in sicer znašajo med 0,944, kolikor je 

vrednost komunalitete pri indikatorju »Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo 

prepočasi.« do 0,405, kolikor je vrednost pri indikatorju »Večkrat predlagam spremembe pri 

delu, ki pomenijo skrajšanje delovnih procesov.« Vrednosti uteži, ki kažejo moč odvisnosti 

med indikatorji in faktorjem, so pri vseh faktorjih pri vseh indikatorjih ustrezno visoke (nad 

priporočeno mejo 0,4), kar pomeni, da vsi indikatorji močno korelirajo s faktorjem in tako 

posamezni faktor dobro vsebinsko opredelijo.  

Ker je rezultat faktorske analize sedem faktorjev, to pomeni, da smo dobili sedem razsežnosti 

spremenljivke inovativnost. Glede na vsebino indikatorjev, ki padejo pod posamezni faktor, bi 

lahko prvo razsežnost poimenovali »inovacijska klima«, to je področje, ki odraža trenutno 

stanje v organizaciji glede implementacije inovativnosti in odnosa do inovacij nasploh. Drugo 

dimenzijo lahko poimenujemo »vpliv organiziranosti organizacije na inovativnost«, saj se z 

drugim faktorjem najmočneje korelirajo indikatorji, ki se dotikajo organiziranosti dela v 

povezavi s procesi inovacij. Tretji faktor lahko imenujemo »postopki uvedbe inovacij«, 

četrtega »oblike nagrajevanje inovatorjev«, petega »ovire pri inoviranju«, šestega »nujnost 

inovacij« in sedmi indikator glede na vsebino indikatorjev združuje področja, ki so povezana 

s »sistemi in načini evidentiranja inovacij« 

Sedem faktorjev, ki so se v naši faktorski analizi pokazali kot tiste, ki imajo največji vpliv na 

inovativnost zaposlenih, lahko najdemo med najbolj vplivnimi tudi v raziskavi Faturja (2005) 

in Fona (2006). To pomeni, da so dejavniki, ki vplivajo na inovativnost v organizaciji, 

podobni tako v gospodarstvu, kakor tudi v negospodarstvu.  
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Preglednica 3: Povzetek faktorske analize - inovativnost zaposlenih 
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Postopki obravnave inovacijskega predloga 

potekajo hitro. 
29 0,932 0,941 0,462 0,194 -0,391 -0,052 0,110 -0,613 

47,716  

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino 

inovacij. 
27 0,900 0,939 0,467 0,146 -0,536 -0,091 0,141 -0,546 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri 

variabilnem redu plače. 
35 0,832 0,903 0,461 0,192 -0,422 -0,152 0,223 -0,483 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na 

delovnem mestu so določeni. 
28 0,823 0,900 0,390 0,227 -0,440 -0,078 0,116 -0,472 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so 

pravične. 
33 0,831 0,900 0,405 0,224 -0,516 -0,085 0,187 -0,485 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. 31 0,857 0,897 0,502 0,147 -0,366 -0,120 0,184 -0,609 

V naši ustanovi javno objavljamo imena 

inovatorjev. 
26 0,875 0,892 0,487 0,115 -0,643 -0,065 0,087 -0,557 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. 36 0,785 0,827 0,410 0,174 -0,590 -0,028 0,091 -0,271 

V naši ustanovi imamo določene načine za 

spodbujanje inovacije. 
23 0,908 0,824 0,443 0,151 -0,777 0,025 0,028 -0,562 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado 

za inovativnost. 
37 0,772 0,815 0,369 0,245 -0,648 -0,055 0,132 -0,360 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu 

se upošteva pri napredovanju. 
34 0,705 0,798 0,430 0,105 -0,342 -0,221 0,313 -0,509 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za 

inovacije. 
21 0,746 0,765 0,425 0,087 -0,651 0,049 -0,040 -0,502 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, 

ki spodbuja zaposlene k inovativnosti. 
18 0,723 0,751 0,583 0,169 -0,485 -0,098 0,182 -0,654 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali 

nadrejenemu ali službi za inovacije. 
22 0,705 0,681 0,454 0,093 -0,656 -0,139 0,152 -0,644 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki 

pomenijo skrajšanje delovnih procesov. 
16 0,405 0,510 0,418 -0,074 -0,176 -0,257 0,335 -0,248 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro 

sprejemanje odločitev.  
14 0,837 0,553 0,829 -0,144 -0,252 -0,198 -0,060 -0,450 

8,670 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. 15 0,775 0,497 0,793 -0,301 -0,212 0,016 0,264 -0,454 

Naše storitve stalno izboljšujemo in 

posodabljamo. 
7 0,658 0,463 0,757 0,145 -0,281 -0,341 0,257 -0,473 

Kakovost naših storitev neprestano 

izboljšujemo. 
8 0,652 0,450 0,744 0,014 -0,253 -0,019 0,400 -0,434 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje 

zahtevnejših nalog. 
4 0,662 0,502 0,700 0,046 -0,438 -0,430 0,229 -0,477 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci 

delujemo kot ekipa. 
13 0,590 0,366 0,740 0,054 -0,138 -0,238 0,263 -0,453 

Napake med preizkušanjem novega načina 

dela so sprejemljive. 
9 0,511 0,256 0,651 -0,045 -0,162 -0,286 0,426 -0,273 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju 

inovativnih predlogov. 
5 0,715 0,396 0,649 0,062 -0,545 -0,431 0,165 -0,563 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k 

samoiniciativnosti. 
3 0,685 0,495 0,625 0,042 -0,256 -0,053 0,607 -0,437 
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Postopki obravnave inovacijskega predloga 

potekajo prepočasi. 
30 0,944 0,277 0,115 0,940 -0,145 -0,010 0,107 -0,117 

6,361 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. 32 0,826 0,277 0,115 0,940 -0,145 -0,010 0,107 -0,117 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja 

inovatorje. 
24 0,858 0,703 0,313 0,223 -0,847 0,028 0,087 -0,476 

3,522 
V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja 

inovatorje. 
25 0,775 0,625 0,224 0,212 -0,799 -0,159 0,145 -0,513 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko 

velik problem pri opravljanju del in nalog. 
17 0,631 0,142 0,299 -0,070 0,029 -0,749 0,277 -0,155 

3,406 
Zaposleni se zavedamo nujnosti 

organizacijskih sprememb. 
2 0,596 0,148 0,129 0,331 -0,170 -0,657 0,446 -0,105 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za 

uveljavitev svojih pobud. 
10 0,504 0,277 0,432 0,262 -0,317 -0,562 0,247 -0,207 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških 

sprememb. 
1 0,644 0,120 0,221 0,172 -0,027 -0,359 0,774 -0,078 2,411 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne 

oblike zbiranja idej (zvezek za vpisovanje 

idej, ki se porodijo ob kavi ..., na srečanjih, 

kolegijih). 

12 0,847 0,614 0,502 0,149 -0,357 -0,158 0,163 -0,891 

2,051 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem 

evidentiranja inovacijskih predlogov (oglasna 

deska, intranet, skrinjica idej, interno glasilo). 

11 0,738 0,564 0,484 0,159 -0,549 -0,049 0,098 -0,789 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope 

za generiranje idej. 
19 0,925 0,596 0,614 -0,047 -0,416 0,193 0,384 -0,771 

V naši ustanovi ideje sporočamo 

nadrejenemu. 
20 0,622 0,609 0,498 0,072 -0,391 -0,334 0,104 -0,655 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, 

dajemo inovativne predloge.  
6 0,634 0,387 0,462 0,064 -0,478 -0,496 0,158 -0,601 

Opomba: Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,806 / Barletov test 

sferičnosti: c2 = 2300,142; p = 0,000; Skupni odstotek pojasnjene variance: 74,130 %. 
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Preglednica 4: Opisna statistika – inovativnost - srednje vrednosti odgovorov 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. 57 1 5 3,84 ,922 

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb. 57 1 5 3,86 ,875 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti. 57 1 5 3,05 ,971 

Vodje vzpodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših nalog. 57 1 5 3,30 ,999 

Vodje vzpodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih predlogov. 57 1 5 3,19 1,025 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo inovativne 

predloge. 

57 1 5 3,07 ,961 

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 57 1 5 3,32 1,003 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. 57 1 5 3,37 ,975 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so sprejemljive. 57 1 5 3,61 ,959 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 57 1 5 3,77 ,945 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja inovacijskih 

predlogov (oglasna deska, intranet, skrinjica idej, interno glasilo). 

57 1 5 2,67 1,300 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja idej 

(zvezek za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi ..., na srečanjih, 

kolegijih). 

57 1 5 2,39 1,250 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot ekipa. 57 1 5 3,42 1,164 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje odločitev. 57 1 5 2,89 1,129 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. 57 1 5 3,00 1,150 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo skrajšanje 

delovnih procesov. 

57 1 5 3,23 1,053 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri 

opravljanju del in nalog. 

57 1 5 3,91 1,040 

V naši ustanovi imamo vzpostavljen sistem nagrajevanja, ki 

vzpodbuja zaposlene k inovativnosti. 

57 1 5 2,23 1,180 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje idej. 57 1 5 2,54 1,255 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. 57 1 5 3,12 1,119 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. 57 1 5 1,93 1,193 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi za 

inovacije. 

57 1 5 2,44 1,165 

V naši ustanovi imamo določene načine za vzpodbujanje inovacije. 57 1 5 2,02 1,094 

V naši ustanovi nedenarna nagrada vzpodbuja inovatorje. 57 1 5 2,16 1,207 

V naši ustanovi denarna nagrada vzpodbuja inovatorje. 57 1 5 2,07 1,237 

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. 57 1 5 1,84 1,162 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. 57 1 5 1,86 1,141 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu so 

določeni. 

57 1 5 1,95 1,109 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro. 57 1 5 1,89 1,113 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo prepočasi. 57 1 5 2,61 1,373 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. 57 1 5 2,02 1,094 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. 57 1 5 2,86 1,315 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. 57 1 5 1,96 1,117 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 

57 1 5 2,19 1,260 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu plače. 57 1 5 1,98 1,157 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. 57 1 5 1,75 1,040 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost. 57 1 5 1,63 1,011 

Valid N (listwise) 57         
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4.3.3 Poznavanje zakonodaje 

Zadnjo faktorsko analizo smo izvedli z indikatorji, s katerimi smo merili stopnjo poznavanja 

zakonodaje iz področja, ki smo ga raziskovali. Rezultat faktorske analize je en faktor z lastno 

vrednostjo nad 1,0, s katerim pojasnimo 46,17 % celotne variance.  

Pri indikatorjih poznavanja zakonodaje je vrednost testa KMO nekoliko nižja (0,59), vendar 

vseeno v sprejemljivih mejah (nad vrednostjo 0,5), kar pomeni, da so opazovani indikatorji 

med seboj odvisni oziroma dovolj močno povezani, da je izvedba faktorske analize 

utemeljena. Najvišji vrednosti faktorskih uteži zabeležimo pri indikatorjih o poznavanju 

zakonodaje na področju javnih uslužbencev (0,99) in poznavanja aktov o ocenjevanju delovne 

uspešnosti nasploh (0,67) ter v ustanovi anketirancev (0,56), medtem ko je vrednost uteži pri 

zadnjem indikatorju nekoliko nižja (znaša le 0,28) in bi ta indikator lahko pred nadaljnjo 

analizo tudi izločili. Takšne rezultate smo pričakovali, saj smo mnenja, da zaposleni 

uslužbensko zakonodajo dobro poznajo, medtem ko jim zakonodajo s področja inovativnosti 

ni dovolj poznana oziroma je sploh ni.  

Preglednica 5: Povzetek faktorske analize – poznavanje zakonodaje 
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Kako dobro poznate zakonodajo na področju javnih uslužbencev? 1 0,454 0,998 

46,173 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti? 2 0,996 0,674 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti v vaši 

ustanovi? 
3 

0,315 0,562 

Kako dobro poznate akte, ki se nanašajo na inovativnost v vaši ustanovi? 4 0,081 0,285 

Opomba: Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,595 / Barletov test 

sferičnosti: c2 = 62,230; p = 0,000. 

Skupni odstotek pojasnjene variance: 46,173 %. 

Preglednica 6: Opisna statistika – zakonodaja - srednje vrednosti odgovorov 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

57 1 5 3,82 ,826 

57 1 5 3,75 ,830 

57 1 5 3,33 1,215 

57 1 5 1,93 1,294 

57         
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4.3.4 Predlogi, pripombe, mnenja 

Od 57 sodelujočih jih je štirinajst izpolnilo to rubriko, kar je 24,6 % vseh sodelujočih. Od tega 

je bilo sedem žensk in sedem moških, torej 50 % žensk in 50 % moških. Glede na izobrazbo 

imajo štirje končano srednjo šolo, po trije višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo ter eden 

magisterij znanosti (28,5 %, 21,5 %, 21,5 %, 21,5 % in 7,0 %). Povprečno imajo 23,5 leta 

delovne dobe, njihova povprečna starost pa je 45,86 leta. Na podlagi teh podatkov, dobljenih s 

pomočjo aritmetične sredine, lahko rečemo, da so na vprašanje D odgovarjale osebe s 

povprečno starostjo nekaj nad 45 let in s povprečno nekaj nad 23 let delovne dobe. To 

pomeni, da so na to vprašanje odgovarjali tisti, ki imajo malo več delovne dobe in so nekoliko 

starejši kot je povprečje vseh, ki so anketo oddali. Glede na izobrazbo pa je enak delež tistih s 

višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo (21,5 %), s štiriletno srednjo izobrazbo jih je 

odgovarjalo 28,5 % in z magisterijem znanosti 7 %. 

Preglednica 7: Pregled pripomb, mnenj in priporočil anketirancev 

Šte-

vilka 

Pripombe, mnenja in priporočila anketirancev 

1. Vse nešteto je glede na dane pogoje, zadovoljivo. 

2. Za začetek vsaj pravilnik o inov. dejavnosti, nekoč mi je šef dejal, če ga želim, naj si ga sam napišem. 

3. 

Odnos vodilnih do uslužbencev je treba spremeniti na bolje; nagrajuje naj se ljudi, ki delajo in ne vse enako; 

vodilni za motiviranje niso usposobljeni; odnosi med zaposlenimi so slabi; obnašanje vodilnih do 

uslužbencev je na zelo nizki ravni. 

4. Hitrejši delovni procesi; preveč je togosti, zato bi bilo treba vpeljati večjo dinamiko v same odnose. 

5. Bolj fleksibilen delovni čas. 

6. 

Najprej bi bilo treba javne uslužbence naučiti tehnik inovativnosti oz. pridobivanja idej (sintetika, 

brainstorming itd.); nato pa je treba vzpostaviti enoten sistem, vključno z novo zakonodajo. Zakon o javnih 

uslužbencih ne pomeni nič. V javni upravi ni sistema »kvalitativnega vrednotenja dela«, kot ga poznajo v 

ZDA in Veliki Britaniji ter na Japonskem. 

7. 

Da se uvede in izvede tudi nedenarno, ovrednoti in upošteva (napredovanje, delovna uspešnost); da se 

nekoriščenje bolniške v preteklem letu ustrezno nagradi (denimo simbolična zdrava nagrada - nahrbtnik, 

rek. dodatek, vstopnica za wellnes, ekološki izdelki); več sodelovanja pri tekočih delih med oddelki 

(horizontalno mreženje); realno ocenjevanje mesečne delovne uspešnosti; odkrito stališče do krvodajalstva. 

8. Timsko delo. 

9. 
Menim, da bi bilo dovolj že nagrajevanje glede na delovno uspešnost oz. nagrade za tiste, ki poleg svojega 

dela znajo opraviti in seveda opravijo tudi delo, ki ni v opisu njihovih delovnih nalog. 

10. Poštni nabiralnik pred glavno pisarno za oddajo pošte izven ali med uradnimi urami. 

11. Najprej sprejeti pravilnik. 

12. Sodobni pristopi k reševanju operativnih nalog. 

13. Nimam predloga, ker ne zasedam takšnega delovnega mesta. 

14. 

Večja odzivnost strokovnih služb na težave na terenu; hitrejši potek postopkov reševanja že dogovorjenih 

rešitev; manjše izgovarjanje strokovnih službe, da ni denarja - na ta način se postopki sploh ne začnejo; 

bistveno manj administriranja in več dela na terenu; bolj osebni kontakt - manj e-pošte in telefonov; več 

dela z ljudmi na terenu; večja veljava izvoljenim predstavnikom MČ in Ks; strogo spoštovanje 

dogovorjenih terminov rešitev; prevzem osebne odgovornosti za svoje delo ali nedelo. 

Če izpostavimo tiste pripombe, ki so se pojavljale večkrat, lahko rečemo, da sodelujoči 

najbolj pogrešajo ustrezno motiviranje in nagrajevanje zaposlenih (štiri navedbe), da so 
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mnenja, da bi bilo treba uvesti korenite spremembe glede delovnega procesa in omogočiti 

lažjo operativno izvedbo nekaterih delovnih nalog (tri navedbe) in da bi bilo kot osnovo treba 

uvesti uradni pravilnik o inovacijski dejavnosti (dve navedbi) ter spremeniti odnos vodilnih 

do tistih, ki se trudijo in so pripravljeni narediti nekaj več od predpisanih delovnih nalog (dve 

navedbi). Med predlogi se pojavljajo še uvedba izobraževanja za področje inovativnosti, več 

timskega dela in možnosti za podajanje inovativnih predlogov. Zgoraj izpostavljeni odgovori, 

navedba, da zaposleni najbolj pogrešajo ustrezno motiviranje in nagrajevanje zaposlenih nam 

potrjuje tudi hipotezo št. 2, da je na področju nagrajevanja zaposlenih v javni upravi »pravna 

praznina« in področje inovativnosti ter nagrajevanja v javni upravi ni ustrezno urejeno.  

Navedba, da je potrebno uvesti korenite spremembe glede delovnega procesa in omogočiti 

lažjo operativno izvedbo nekaterih delovnih nalog (3 navedbe) in da bi bilo potrebno sprejeti 

uradni pravilnik o inovacijski dejavnosti (2 navedbi) nam potrjuje hipotezo št. 4, da se 

področje inovativnosti v javni upravi lahko bolje uredi in natančneje konkretizira v 

avtonomnim pravnih virih javne uprave. 

4.3.5 Intervju z direktorico občinske uprave 

V okviru raziskave je bil opravljen intervju z direktorico občinske uprave. Management 

občine predstavljata župan in direktorica občinske uprave. Župan je za intervju pooblastil 

direktorico občinske uprave, s katero je bi ta nato tudi opravljen. Z zapisanim se je strinjala. 

Prepis intervjuja je v prilogi številka 2. 

Intervju je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj, in sicer glede na anketni vprašalnik so bila 

vprašanja vsebinsko vezana na odnose med zaposlenimi, delovno klimo, zadovoljstvo, 

inovativnost ter slovensko zakonodajo na področju nagrajevanja zaposlenih, tako glede 

delovne uspešnosti kakor tudi glede inovativnosti. 

Pri analizi odgovorov direktorice občinske uprave (managementa) lahko izpostavimo tiste 

odgovore in mnenja, ki so se pojavljala večkrat oziroma jih lahko združimo v vsebinske 

sklope. Pri prvem sklopu vprašanj, ki so se nanašali na možnosti nagrajevanja zaposlenih, 

lahko izpostavimo pomanjkanje možnosti nagrajevanja zaposlenih za nadpovprečne delovne 

uspehe, pa tudi pri povečanem obsegu dela. Tako je direktorica občinske uprave mnenja, da je 

zelo težko nagrajevati zaposlene za povečani obseg dela. Ta institut uporabljajo pri 

nagrajevanju zaposlenih, ki prevzemajo delo od začasno odsotnih zaposlenih, predvsem 

zaradi bolniških in porodniških. Za ta namen lahko zaposleni dobi do 20 % svoje osnovne 

plače, kar je bistveno premalo za obseg prevzetega dela. Ta institut nagrajevanja je zakonsko 

zelo omejen, v ta namen se lahko uporabi le 60 % prihranka sredstev zaradi bolniških 

odsotnosti oziroma porodniške in ne nadomeščanja zaposlenih. Predvsem pa je direktorica 

občinske uprave mnenja, da je za uporabo tega instituta treba izpolniti preveč obrazcev, 

formularjev in je vse preveč papirologije. Kljub zelo omejenim možnostim nagrajevanja pa 
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direktorica občinske uprave opaža visoko stopnjo pripravljenosti za dodatne napore in 

zavedanja krizne situacije. 

Glede zakonskih možnosti nagrajevanja in urejenosti tega področja v sedanji zakonodaji 

direktorica občinske uprave meni, da so predpisi, ki urejajo to področje oziroma področje plač 

in nagrajevanja, prenormirani. Pogreša bolj prilagodljiv institut nagrajevanja učinkovitosti, pa 

tudi neučinkovitosti zaposlenih, s katerim bi lahko mesečno nagradila tiste zaposlene, ki 

prevzemajo dodatno delo in so pri delu nadvse učinkoviti, pa tudi zmanjšala plačo pri tistih 

zaposlenih, ki ne dosegajo pričakovanega obsega dela. Tako je zakonodajalec, ko je ukinil 

delovno uspešnost zaposlenih, ravnal narobe. Varčevanje za vsako ceno ni smiselno in tudi ni 

učinkovito. Neizplačevanje delovne uspešnosti se namreč že kaže v pomanjkanju motivacije 

zaposlenih za dobro delo oziroma v ravnodušnosti pri zaposlenih, saj so uspešni in manj 

uspešni (učinkoviti) zaposleni nagrajeni z enako plačo. Zato je mnenja, da bi zakonodajalec 

moral sprejeti takšno zakonodajo, ki bi opredelila tako osnovne plače za delo kot tudi 

variabilni del plače, ki bi managementu omogočala nagrajevanje zaposlenih tako v plus kot 

tudi v minus. Plača je namreč tista kategorija, s katero lahko management zaposlenemu takoj 

pokaže, ali je z njegovim delom zadovoljen ali pa ne. Glede na nezmožnost materialnega 

nagrajevanja pa se trudi tudi z osebnim zgledom motivirati zaposlene. Tudi s pohvalo za 

dobro in kakovostno opravljeno delo pri zaposlenih dosega dodatno motivacijo. Če 

management zna delati z ljudmi in zna prisluhniti tudi željam ter potrebam zaposlenih, lahko 

doseže mnogo tudi brez materialnih nagrad.  

Glede možnosti inoviranja delovnih procesov v občinskih službah pa direktorica občinske 

uprave meni, da so predpisi, ki urejajo delovanje lokalne samouprave, »prenormirani«. 

Področje lokalne samouprave je zakonsko tako natančno določeno, da je na lokalnem nivoju 

zelo malo možnosti za samostojno odločanje, gre bolj za upoštevanje zakonov, podzakonskih 

predpisov in uredb. Država lokalni skupnosti nalaga ogromno nalog, na drugi strani pa za 

realizacijo teh nalog ne zagotavlja zadostnih finančnih sredstev. Lahko celo rečemo, da 

zakonodajalec zaradi zakonskih predpisov povzroča lokalnemu nivoju dodatne stroške 

(razpisi za zadolževanje občin - zunanji izvajalci glede presoje ponudb za izbiro 

kreditodajalca). Zaradi navedenega je direktorica občinske uprave mnenja, da zakonodajalec 

občinskemu nivoju odreka uporabo »zdrave pameti«. 

Pri analizi odgovorov direktorice občinske uprave (managementa) je treba izpostaviti še tiste 

odgovore, mnenja, ki so se pojavljali večkrat oziroma jih lahko združimo v vsebinske sklope. 

Tako lahko rečemo, da direktorica (management) najbolj pogreša možnosti za ustrezno 

motiviranje in nagrajevanje zaposlenih (dve navedbi), zakonski predpisi so prenormirani (dve 

navedbi), na lokalnem nivoju nimajo možnosti samostojnega odločanja, saj država vse preveč 

podrobno predpiše (dve navedbi). Med odgovori zasledimo še: premalo možnosti za takojšnje 

nagrajevanje zaposlenih tako za delo kot nedelo, preveč papirologije za urejanje uspešnosti 

zaposlenih, preveč nalog in premalo finančnih sredstev. 
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4.4 Preverjanje hipotez 

Cilj empiričnega dela naloge je ugotovitve s teoretičnega dela preveriti v praksi. V nalogi smo 

postaviti pet hipotez, ki smo jih preverili s proučevanjem pravnih virov in literature ter z 

anketnim vprašalnikom in intervjujem z direktorico občinske uprave.  

V nadaljevanju predstavljamo rezultat preverjanja zastavljenih hipotez.  

Slovenska pravna ureditev inovativnosti v javni upravi je usklajena z mednarodno pravno 

ureditvijo in s temeljnimi ustavnimi načeli.  

Z namenom preveriti zastavljeno hipotezo smo analizirani za naše področje pomembne 

konvencije MOD, uredbe in direktive EU ter slovensko zakonodajo, ki se nanaša na pravo 

intelektualne lastnine oziroma inovativnost.  

Na podlagi tega smo ugotovili, da so vse proučene konvencije MOD implementirane v 

slovensko zakonodajo. Po našem mnenju je pomembna konvencija, ki vzpodbuja 

usposabljanje za človekov razvoj in omogoča svobodo dela, ščiti pravice iz ustvarjalnosti ter 

dela in vpliva na zmožnost ter pripravljenost zaposlenih za inoviranje. Boljše možnosti 

izobraževanja in državni programi izobraževanja omogočajo pridobivanje višje poklicne 

kvalifikacije, ob upoštevanju potreb države usmerjajo študirajoče v deficitarne poklice in tako 

dolgoročno omogočajo večjo zaposlenost. Večja zaposlenost pomeni manj socialnih težav, 

več znanja prinese večje zahteve zaposlenih po drugačnem, zanimivejšem delu, vse to pa 

vzpodbuja inovativnost pri zaposlenih. 

Menimo, da so v Ustavi RS zapisane pravice do svobodnega umetniškega in znanstvenega 

ustvarjanja ter ustvarjalnosti zadostna pravna podlaga, da se v osebnem in poslovnem 

življenju te pravice spoštujejo in zakonsko varujejo. Ustava RS zagotavlja svobodo 

znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, to načelo pa je podrobneje izpeljano v zakonodaji, 

predvsem v Zakonu o izumih iz delovnega razmerja, kjer so opredeljene pravice iz izuma, ter 

v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, ki ureja varstvo avtorskega dela, ustvarjenega v 

delovnem razmerju. Izhajajoč iz tega ugotavljamo, da slovenska zakonodaja nudi zadostno 

pravno podlago za varovanje pravic, ki izhajajo iz inovacij in je s tega vidika usklajena z 

mednarodno pravno ureditvijo. Da je slovenska zakonodaja na tem področju usklajena z 

mednarodno, se strinja tudi več avtorjev, ki so proučevali inovativnost in pravo intelektualne 

lastnine (Trampuž 2007; Grilc in Ilešič 2001; Tratnik, Ferlinc in Ferčič 2004; Bohinc 2007; 

Zirnstein 2008). Pri tem pa poudarjamo, da se mednarodnopravna ureditev na tem področju 

dotika le varstva rezultatov inovativnosti s pravicami intelektualne lastnine, ne ureja pa 

inovativnosti v javni upravi. Povedano z drugimi besedami: mednarodnopravna ureditev 

nikjer eksplicitno ne govori o inovativnosti v javni upravi, zato se je hipoteza le delno 

potrdila. Kajti varstvo rezultatov inovativnosti je v mednarodnih pravnih aktih urejeno, prav 
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tako je skladno s temi akti varstvo teh rezultatov urejeno tudi v slovenski ustavi in zakonodaji. 

Obenem pa inovativnost v javni upravi kot takšna ni specifično urejena, niti v 

mednarodnopravni ureditvi niti v slovenski ustavi ali zakonodaji. 

Na področju nagrajevanja zaposlenih za inoviranje v javni upravi je pravna »praznina«. 

Rečemo lahko, da področje inovativnosti v javni upravi ni ustrezno urejeno. 

V zadnjih nekaj letih je prišlo do več sprememb zakonodaje s področja javne uprave. Sprejet 

je bil Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, veliko uredb in 

navodil o delovanju v javni upravi. Vendar vse te spremembe niso prinesle novih možnosti 

nagrajevanja inovativnosti v javni upravi. Pri pregledu in analizi pravnih virov o inovativnosti 

v javni upravi smo ugotovili, da zakonodaja javne uprave ne ureja inovativnosti, prav tako so 

zelo omejene tudi možnosti nagrajevanja zaposlenih. Dejstvo je sicer, da ZASP, ZIL in 

ZPILDR veljajo tako za gospodarstvo kot tudi za negospodarstvo, vendar v zakonodaji javne 

uprave to ni navedeno in zato povzroča dileme. S sprejetjem ZJU in ZSPJS so zaposleni v 

javni upravi, predvsem pa management javne uprave, pričakovali, da bodo vsa vprašanja 

zaposlenih v javni upravi urejena v teh zakonih. Vendar pa se to ni zgodilo. Nekaj vprašanj je 

rešenih tudi znotraj Kolektivne pogodbe za javni sektor, vendar tista vprašanja, ki smo jih 

proučevali v tej nalogi, v teh pravnih virih niso urejena. Tudi iz odgovorov anketnega 

vprašalnika in analize odgovorov managementa izhaja, da je to področje v javni upravi 

neurejeno oziroma ni urejeno tako, da bi omogočalo učinkovito nagrajevanje zaposlenih. 

Tako direktorica občinske uprave najbolj pogreša možnosti za takojšnje nagrajevanje tako 

učinkovitih kot tudi neučinkovitih zaposlenih. Meni, da bi bilo treba uvesti bolj prilagodljiv 

institut nagrajevanja ob hkratnem zmanjšanju zakonskih ovir za tovrstna izplačila. Z 

ustreznejšo zakonodajo na tem področju pa bi tudi v javno upravo implementirali uspešne 

managerske prijeme nagrajevanja, motiviranja in vodenja zaposlenih iz gospodarstva. To bi 

moralo biti v interesu vseh deležnikov javne uprave, tako zakonodajalca, zaposlenih, 

managementa kot tudi uporabnikov storitev javne uprave.  

Tudi na podlagi odgovorov zaposlenih v anketnem vprašalniku je moč ugotoviti, da najbolj 

pogrešajo ustrezno motiviranje in nagrajevanje zaposlenih (štiri navedbe), prav tako je srednja 

vrednost odgovorov, ki se nanašajo na poznavanje zakonodaje s področja urejanja 

inovativnosti (1,93), najnižja, kar kaže na slabo poznavanje zakonodaje oziroma njeno 

odsotnost. Zaposleni so pri vprašanjih o inovativnosti najnižje ocenili trditev »moji predlogi 

so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost« (1,63), »v naši ustanovi imamo pravilnik o 

inoviranju« (1,75), »v naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev« (1,84), medtem ko 

so trditve »pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri opravljanju del in 

nalog« (3,91), »zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb« (3,86) ter 

»zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb« (3,84) ocenjene bistveno višje. Tako 

je pri zavedanju in pripravljenosti za spremembe pri zaposlenih opaziti pozitivno naravnanost, 
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pri formalnih možnosti nagrajevanja in formalni skrbi za inoviranje pa se kaže negativna 

naravnanost. 

Na podlagi navedenega je postavljeno hipotezo mogoče potrditi.  

Pravna »praznina« na področju inovativnosti v javnem sektorju ovira razvoj inovativnosti 

zaposlenih v javni upravi. 

Organizacija mora inovatorje nagrajevati tako, da bo vzpostavila pozitivno okolje, da bodo 

zaposleni motivirani za inoviranje in da bodo o svojih dosežkih tudi obveščali delodajalca. 

Zavedati se moramo, da če zaposleni niso nagrajeni, tudi ne bodo inovativni oziroma o 

morebitni inovaciji ne bodo niti želeli obvestiti delodajalca, menita Franca in Zirnstein (2008, 

62–63). 

Raziskava, tako analiza odgovorov anketnega vprašalnika kot tudi intervjuja, je pokazala, da 

je na področjih spodbujanja inovativnosti in nagrajevanja zaposlenih v javni upravi premalo 

zakonskih možnosti nagrajevanja. Zaposleni pogrešajo predvsem nagrajevanje za 

nadpovprečno kakovostno opravljeno delo in takojšen odziv managementa na boljše rezultate 

dela (štirje odgovori). Iz odgovorov sodelujočih je razvidno, da so zaposleni pripravljeni na 

dodatni napor za doseganje ciljev, vendar pa pričakujejo tudi ustrezno nagrajevanje. To 

nagrajevanje pa je lahko tako denarno kot tudi nedenarno (več dni dopusta, dodatno 

pokojninsko zavarovanje, kvalitetni zdravniški pregledi, udeležba na izobraževanjih, 

seminarjih). Prav tako so mnenja, da bi se lahko več pravic uredilo z internimi akti (dve 

navedbi), predlagajo pa tudi spremembe delovnega procesa, ki bi omogočale lažje in hitrejše 

urejanje delovnih nalog (tri navedbe). Navedene oblike nagrajevanja pa bi lahko pozitivno 

vplivale na inovativnost zaposlenih, ureditev različnih oblik nagrajevanja v internih aktih 

organizacije pa bi dalo pravno podlago za nagrajevanje in spodbujanje ustvarjalnosti ter 

inovativnosti zaposlenih. Tudi iz anketnega vprašalnika in srednjih vrednosti odgovorov je 

razvidno, da je pravna »praznina« na področju inoviranja v javni upravi ocenjena kot moteč 

dejavnik pri nagrajevanju zaposlenih tako po mnenju zaposlenih kakor tudi managementa. 

Tako je povprečna vrednost odgovorov na področju zadovoljstva zaposlenih 3,59, najbolj pod 

srednjo vrednostjo pa sta trditvi »zadovoljen sem z možnostmi napredovanja (2,68) in 

»zadovoljen sem s plačo« (2,98). Nad srednjo vrednostjo so nadalje trditve »zadovoljen sem s 

stalnostjo zaposlitve (4,44), »pripravljen sem na dodaten napor, kadar se to od nas zahteva« 

(4,32) in »ponosen sem, da sem zaposlen v naši ustanovi« (4,04). Pri trditvah iz segmenta 

zadovoljstva zaposlenih opažamo pozitiven odmik pri trditvah, ki kažejo na zadovoljstvo z 

delom in s stalnostjo zaposlitve, negativni odmik pa je zaznan pri trditvah o možnosti 

nagrajevanja in zadovoljstva s plačo. Pri trditvah o inovativnosti zaposlenih je srednja 

vrednost odgovorov nižja kot pri zadovoljstvu zaposlenih (2,67), kar nam pove, da zaposleni 

vse, kar je povezano z inovativnostjo, vrednotijo nižje kot dejavnike, povezane z 

zadovoljstvom. Na področju inovativnosti je največji odmik od srednje vrednosti pri trditvah 
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»moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost« (1,63), »v naši ustanovi imamo 

pravilnik o inoviranju« (1,75) in »v naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev« 

(1,84). Pozitivni odmik je zaznan pri trditvah »pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik 

problem pri opravljanju del in nalog« (3,91), »zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih 

sprememb« (3,86) in » zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememeb« (3,84). 

Pozitivni odmik nam kaže pripravljenost zaposlenih za spremembe na organizacijskem in 

tehnološkem področju ter pridobivanju dodatnih znanj. Negativni odmik od srednjih vrednosti 

pa opazimo pri odgovorih o formalnih možnostih nagrajevanja zaposlenih. 

V analizi intervjuja z direktorico občinske uprave, to je z managementom občine, pa 

zasledimo željo po bolj odprtih možnostih pri nagrajevanju tako nadpovprečno prizadevnih, 

uspešnih zaposlenih kot tudi tistih, ki pričakovanih delovnih rezultatov ne dosegajo. 

Management pogreša predvsem preproste zakonske možnosti za takojšnji odziv na rezultate 

zaposlenih, te možnosti pa morajo biti bistveno bolj učinkovite kot so sedaj in bistveno 

preprostejše za uresničitev. Tako direktorica občinske uprave rešitev vidi v večjem delu 

variabilne plače in v bolj odprti zakonodaji, kjer bo delodajalec lahko izbral več oblik 

nagrajevanja zaposlenih. Za to, da bi to dosegli, pa bi moral zakonodajalec tudi za javno 

upravo sprejeti zakone, ki bi predpisali minimalni obseg pravic in ne maksimalnega, kakor je 

to urejeno sedaj. V tem primeru bi lahko v internih aktih določali pravice in obveznosti v 

večjem obsegu, kot bi bilo to določeno v ustrezni zakonodaji (ZDR predpisuje minimalne 

pravice in obveznosti zaposlenih, ZJU in ZSPJS pa maksimalni obseg pravic zaposlenih). 

Postavljeno hipotezo je torej mogoče potrditi, saj je iz naloge razvidno, da inovativnost v 

zakonodaji javne uprave ni urejena in je zato njena »cokla«. 

Na podlagi navedenega je zastavljeno hipotezo torej mogoče potrditi.  

Področje inovativnosti v javni upravi se lahko bolje uredi in natančneje konkretizira v 

avtonomnih pravnih virih javne uprave. 

Za to, da bomo od zaposlenih dobili ne samo roke, temveč tudi možgane, moramo z internimi 

akti urediti nagrajevanje zaposlenih, ki predlagajo inovativne predloge, tj. nove zamisli, meni 

Burger (2003, 17). Pri tem je treba dodati, da mora organizacija pri oblikovanju internih 

pravilnikov doseči kompromis med zaposlenimi in delodajalci, vse to pa znotraj zakonskih 

okvirov, se strinja tudi Zirnstein (2008, 99). Vendar pa je management javne uprave v 

primerjavi s kolegi iz gospodarstva v manj ugodnem položaju, saj zakonodaja javne uprave 

(ZJU, ZSPJS) predpisuje maksimalni obseg pravic zaposlenih, ZDR pa minimalni obseg 

pravic zaposlenih. To pa omejuje management javne uprave, da ne more sprejemati internih 

aktov, v katerih bi zaposlenim priznali več pravic kot jih je določenih v ZJU in ZSPJS. 

Menimo, da je za management javne uprave moteče tudi določilo iz tretje točke 16. člena 

ZJU, v katerem je določeno, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v 

večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno 
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pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Bugarič in drugi (2004, 85–88) pojasnjujejo, 

da delodajalec zaposlenemu ne more priznati več pravic, kot je to določeno v »uslužbenski« 

zakonodaji, če bi na takšen način obremenili javna sredstva. Na osnovi tega pojasnila in tudi 

omenjene tretje točke 16. člena tega zakona je tako moč sklepati, da je tudi izplačevanje 

nagrad po ZASP, ZIL in ZPILDR obremenjevanje javnih sredstev. To pomeni, da je po ZJU 

nesprejemljivo, saj morebitno izplačilo ni urejeno v uslužbenski zakonodaji. Ker uslužbenska 

zakonodaja te materije ne rešuje niti v zakonih niti v kolektivnih pogodbah javnega sektorja 

menimo, da je to razlog, da inovativnosti v javni upravi tako rekoč ni, saj zaposlenih ni 

mogoče nagraditi. 

S tem, da bi se področje lahko bolje uredilo in konkretiziralo v avtonomnih pravnih virih 

javne uprave, se strinjajo tako zaposleni kot tudi management občine. Iz odgovorov 

zaposlenih v anketnem vprašalniku je moč razbrati mnenja, da bi bilo treba uvesti uradni 

pravilnik o inovacijski dejavnosti (dve navedbi), prav tako je bila izpostavljena potreba po 

dodatnem izobraževanju za področje inovativnosti, in sicer slednje po več možnostih za 

podajanje inovativnih predlogov (po ena navedba). Tudi direktorica občinske uprave 

opozarja, da je zaposlene zelo težko nagrajevati zaradi togosti obstoječe zakonodaje, ki je po 

njenem mnenju na področju plač »prenormirana«. In ravno to je verjetno razlog, da v javni 

upravi nimajo sprejetih internih pravilnikov na področju nagrajevanja in inovativnosti. Tudi iz 

odgovorov s področja zakonodaje zasledimo, da so zaposleni najnižje ocenili zadnje vprašanje 

o poznavanju aktov, ki se nanašajo na trditve o urejenosti inovativnosti v njihovi ustanovi 

(srednja vrednost odgovorov v anketnem vprašalniku je 1,93), srednja vrednosti vseh 

odgovorov na področju zakonodaje pa je 3,21. Najvišje zaposleni ocenjujejo poznavanje 

uslužbenske zakonodaje (3,82), sledita poznavanje aktov, ki urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti v javnem sektorju (3,75) in poznavanje aktov, ki urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti v njihovi ustanovi (3,33). Zasledimo torej padanje srednjih vrednosti odgovorov, 

od poznavanja splošne zakonodaje javne uprave do internih aktov ustanove. 

Navedene pripombe zaposlenih in managementa ter srednje vrednosti odgovorov nam 

potrjujejo hipotezo št. 4, da je področje inovativnosti v javni upravi lahko bolje urejeno in 

natančneje konkretizirano v avtonomnih pravnih virih javne uprave. 
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Dejavniki, ki vzpodbujajo inovativnost zaposlenih v gospodarstvu, vzpodbujajo inovativnost 

tudi v izbrani občini. 

Pri vprašanjih o zadovoljstvu zaposlenih ugotavljamo, da prvih pet dejavnikov pojasni 

69,60 % variance, torej je s prvimi petimi dejavniki pojasnjenih slabih 70 odstotkov variance 

zadovoljstva zaposlenih. To so tako imenovane skupne razsežnosti tega pojava Največ 

variance pojasnimo s prvim dejavnikom, in sicer 49,36 %, z drugim in tretjim dejavnikom 

pojasnimo nekaj manj kot 5 %, četrti in peti pa še nekoliko manj prispevata k skupnemu 

odstotku pojasnjene variance. Najvišja vrednost komunalitete je pri indikatorju »cilji, 

določeni v letnem ocenjevalnem pogovoru, so natančno definirani« (znaša 0,87), najnižja pa 

pri indikatorju »zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam« (znaša 0,35). Glede na faktorsko 

analizo smo dobili pet razsežnosti spremenljivke zadovoljstvo zaposlenih. Glede na moč 

faktorskih uteži s prvim dejavnikom najbolj korelirajo indikatorji, ki bi jih glede na vsebino 

lahko poimenovali »organizacijska klima«, saj odraža različne vidike zadovoljstva 

zaposlenega z njegovim položajem v organizaciji, odnosi z drugimi zaposlenimi ter 

možnostmi nadaljnjega osebnega kariernega razvoja. Drugo dimenzijo lahko poimenujemo 

»komunikacija z nadrejenimi«, tretji dejavnik lahko imenujemo »pripadnost organizaciji«, 

četrtega »odnos do organizacije« in petega »pohvala in motiviranje«. Na podlagi navedenih 

rezultatov faktorske analize zadovoljstva zaposlenih izhaja, da na zadovoljstvo zaposlenih v 

javni upravi vplivajo enaki ali podobni dejavniki kot v gospodarstvu. Po Faturju (2005) na 

inovativnost zaposlenih vplivajo organizacijska kultura, jasno postavljeni cilji in merjenje 

rezultatov, inovacijska kultura in klima, organizacijska struktura, velikost ter okolje podjetja. 

Ti dejavniki pa so bili najvišje ovrednoteni tudi v odgovorih sodelujočih v raziskavi. 

Pri vprašanjih o inovativnosti ugotavljamo, da smo s faktorsko analizo dobili sedem 

razsežnosti spremenljivke inovativnost. Glede na vsebino indikatorjev, ki se nanašajo na 

posamezni dejavnik, bi lahko prvo razsežnost poimenovali »inovacijska klima«, to je 

področje, ki odraža trenutno stanje v organizaciji glede implementacije inovativnosti in 

odnosa do inovacij nasploh. Drugo dimenzijo lahko poimenujemo »vpliv organiziranosti 

organizacije na inovativnost«, saj se z drugim dejavnikom najmočneje korelirajo indikatorji, 

ki se dotikajo organiziranosti dela v povezavi s procesi inovacij. Tretji dejavnik lahko 

imenujemo »postopki uvedbe inovacij«, četrtega »oblike nagrajevanja inovatorjev«, petega 

»ovire pri inoviranju«, šestega »nujnost inovacij« in sedmi indikator glede na vsebino 

indikatorjev združuje področja, ki so povezana s »sistemi in načini evidentiranja inovacij«. 

Navedenih sedem dejavnikov, ki so se v faktorski analizi pokazali kot tisti, ki imajo največji 

vpliv na inovativnost zaposlenih, lahko najdemo med najbolj vplivnimi tudi v raziskavi 

Faturja (2005) in Fona (2006). Torej so dejavniki, ki vplivajo na inovativnost v organizaciji, 

podobni tako v gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu. Tudi iz strokovne literature izhaja, da 

na inovativnost zaposlenih in organizacij vplivajo ustrezna organizacijska ter inovacijska 
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klima, finančna podpora, tehnološka podpora, informacijska podpora, ustrezna zaščita 

intelektualne lastnine in človek kot najpomembnejši dejavnik (Likar 2001, 93–94). 

Pri vprašanjih o poznavanju zakonodaje ugotavljamo, da je rezultat faktorske analize en 

dejavnik z lastno vrednostjo nad 1,0, s katerim pojasnimo 46,17 % celotne variance. Najvišje 

vrednosti faktorskih uteži zabeležimo pri indikatorjih o poznavanju zakonodaje na področju 

javnih uslužbencev (0,99) in poznavanja aktov o ocenjevanju delovne uspešnosti nasploh 

(0,67) ter v ustanovi anketirancev (0,56), medtem ko je vrednost uteži pri zadnjem indikatorju 

nekoliko nižja (znaša le 0,28). Rezultati kažejo, da zaposleni »uslužbensko« zakonodajo 

dobro poznajo, medtem ko jim zakonodaja s področja inovativnosti ni dovolj poznana 

oziroma je sploh ne poznajo.  

Glede na rezultate faktorske analize iz točke 4.3 (od 4.3.1 do 4.3.3) ter ugotovitve v nalogi 

peto hipotezo lahko potrdimo. 

4.5 Priporočila izbrani občini 

Glede na analizo intervjuja in analizo pripomb anketirancev menimo, da lahko nekaj njihovih 

pripomb uporabimo kot priporočila izbrani občini. Tako zaposleni najbolj pogrešajo ustrezno 

motiviranje in nagrajevanje zaposlenih, zato bi bilo treba sprejeti interni pravilnik o 

nagrajevanju. V njem bi opredelili pričakovano uspešnost zaposlenih v okviru rednih nalog 

ter nadpovprečne delovne rezultate in oblike nagrajevanja. S tem bi tako zaposlenim kot tudi 

managementu omogočili nagrajevanje. Glede pripomb zaposlenih glede korenitih sprememb 

delovnih procesov pa vodstvu predlagamo, da naredijo posnetek stanja aktualnih delovnih 

procesov, jih proučijo in predlagajo spremembe glede njihovega skrajšanja, večje 

učinkovitosti in uvajanja novih delovnih procesov, ki bodo prilagojeni zakonodaji, omogočali 

pa bodo tudi hitrejše izvajanje delovnih nalog. Pri tem je treba aktivno vključiti tudi 

zaposlene. Glede inoviranja pa je treba vključiti zaposlene v dodatno izobraževanje za 

področje inoviranja in sprejeti ustrezni pravilnik, ki bo omogočal nagrajevanje zaposlenih za 

njihove dosežke. Vse zaposlene je treba vključiti tudi v procese inoviranja in morda uvesti 

tudi skrinjico za oddajanje inovativnih predlogov, ustanoviti komisijo, ki bo predloge 

proučila, ocenila možnosti za uresničitev ter zaposlene tudi ustrezno nagradila. Za potrebe 

inoviranja je potrebno dodatno izobraziti tudi vodstveni kader, predvsem v smeri ustvarjanja 

pozitivne klime za inoviranje in aktivnega pristopa do vsakega zaposlenega. Seveda je ob tem 

treba paziti na določila 16. člena ZJU, ki v 3. odstavku pravi, da delodajalec zaposlenemu ne 

sme zagotavlja več pravic, kot je določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s 

kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Čater (2004, 41-42) meni, da se ta 

določba nanaša na materialni vidik javne uprave in da so s tem odstavkom zajete omejitve z 

zvezi z opravljanjem javnih nalog, zato pojasnjuje, da se obravnavana določba nanaša v prvi 

vrsti na določanje plačnih količnikov. Purg in ostali (2006, 26) pa 16. člen ZJU pojasnjujejo z 

vidika javnih sredstev, ki jih razumejo širše, ne samo kot proračunska sredstva, temveč kot 
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vsa sredstva, ki se pojavljajo v javni upravi. Bugarič in drugi (2004, 85 -88) pojasnjujejo, da 

delodajalec zaposlenemu ne more priznati več pravic, kot je to določeno v »uslužbenski« 

zakonodaji, če bi na takšen način obremenili javna sredstva. Pri teh pojasnilih sem tudi sama 

v dilemi. To določilo lahko razumem tako različno kot zgoraj omenjeni avtorji oziroma tako, 

da delodajalec zaposlenemu ne sme izplačati nobenega prejemka, ki ni urejen v ZJU, 

podzakonskem predpisu ali kolektivni pogodbi, torej v zakonodaji javne uprave.  

Morda je ta člen tudi vzrok, da se management ne poslužuje izplačil, ki niso urejena v 

uslužbenski zakonodaji. To določilo si avtorji zelo različno razlagajo, uradne razlage 

zakonodajalca nismo našli, zato verjetno deluje omejevalno. Vendar bi tu priporočili, da se za 

pozitivno zagovarjanje več pravic znotraj ustanove naredi primerjava med prihranki, ki so 

nastali zaradi dosežkov zaposlenih in za to potrebnimi javnimi sredstvi za izplačilo nagrade, 

delovne uspešnosti oziroma ustrezne druge kategorije, za katero bi se ustanova odločila. In na 

osnovi take primerjave, analize bi management občine imel pozitivne argumente za izplačilo 

zaposlenim.  

4.6 Predlogi za izboljšanje inovativnosti v javni upravi 

Zakonodajalec bi moral tudi za področje inovativnosti v javnem sektorju sprejeti ustrezno 

zakonodajo oziroma podzakonske akte, ki bi se navezovali na obstoječo zakonodajo, ki velja 

za gospodarstvo. Zakonodaja, ki sedaj velja za javni sektor, ne opredeljuje inovativnosti 

zaposlenih v javnem sektorju, zato je na tem področju pravna praznina, ki negativno vpliva 

tako na zaposlene (ne vedo, kaj lahko pričakujejo za inovativnost) kot tudi na management 

javnega sektorja, ki nima ustrezne pravne podlage za nagrajevanje ter spodbujanje 

inovativnosti zaposlenih. Kajti management javne uprave, pa tudi zaposleni v javni upravi, so 

pričakovali, da bodo s sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v okviru te zakonodaje 

rešena vsa vprašanja zaposlenih v javni upravi, tudi nagrajevanje inovativnosti. Ugotavljamo 

pa, da za javne uslužbence nagrajevanje ni omogočeno in to je resnični problem tako za javne 

uslužbence kakor tudi za management javne uprave. Javni uslužbenci se zavedajo slabih, 

skoraj nikakršnih možnosti nagrajevanja uspešnosti pri delu, prav tako management, ki nima 

možnosti za nagrajevanje zaposlenih, ki so nadpovprečno uspešni. Danes pa vidimo, da 

moramo pri reševanju vprašanj zaposlenih v javni upravi upoštevati več zakonov, tako s 

področja javne uprave, splošne delovne zakonodaje (ZDR), in prava intelektualne lastnine. 

Pravniki vedo, kateri zakon je treba upoštevati pri določenem vprašanju, vendar javne uprave 

ne vodijo samo pravniki, predstojniki imajo zelo različno izobrazbo, kaj šele vodje kadrovskih 

služb, ki so tako pogosto prepuščeni svojim odločitvam in njihovim posledicam. Na drugi 

strani pa jih verjetno bega dejstvo, da vprašanj zaposlenih ne morejo rešiti znotraj zakonodaje 

javne uprave.  
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4.7 Možnosti za nadaljnje raziskave 

Raziskava je zajela samo eno občino, zato obstajajo še dodatne možnosti, da se raziskava 

izvede v več občinah, po regijah ali posameznih dejavnostih javne uprave (npr. v pravosodju, 

šolstvu, sociali). Tako bi raziskali, ali obstajajo razlike med posameznimi občinami oziroma 

med različnimi dejavnostmi javne uprave. Veliko možnosti za nadaljnje raziskave je v 

nadgradnji raziskave z uporabo regresijskih analiz, ki bi razkrile odvisnosti v pojavu 

inovativnosti. Podale bi odgovore, kaj bolj oziroma manj vpliva na inovativnost v javni upravi 

(denarne nagrade, nedenarno nagrajevanje, vloga managementa, ustrezna organizacijska 

klima, ustrezna zakonodaja, izobraževanja ...). Zanimivo bi bilo tudi slediti, ali bodo 

morebitne spremembe slovenske zakonodaje na tem področju prinesle tudi pozitivne 

spremembe. 
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5 SKLEP 

V nalogi smo želeli preučiti mednarodne in nacionalne pravne vire s področja inovativnosti, 

strokovno literaturo ter znanstvene članke in prispevke s tega področja in na ta način celovito 

predstaviti pojem inovativnosti, kot ga določajo pravni viri in različni avtorji, s poudarkom na 

pravni ureditvi inovativnosti in njenem nagrajevanju v javni upravi. Pri tem smo se 

osredotočili na morebitne razlike med pravnimi viri, ki urejajo inovativnost in možnosti 

nagrajevanja ter spodbujanja inovativnosti v gospodarstvu s tistimi v javni upravi.  

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so bili (1) analizirati pravne podlage inovativnosti v 

gospodarstvu in v javni upravi. Zato smo najprej zbrali in nato preučili različne vire, 

literaturo, strokovne članke in prispevke ter pravne vire, na podlagi katerih je bilo mogoče (2) 

analizirati, ali in kako je inovativnost v javni upravi normativno urejena v zakonodaji, ki ureja 

delovanje javne uprave in položaj javnih uslužbencev oziroma, ali obstaja na tem področju 

pravna praznina. Z analizo pravnih virov smo (3) raziskali in ugotavljali, ali obstoječi pravni 

viri spodbujajo ali ovirajo inovativnost v javni upravi, ali spodbujajo in motivirajo delodajalce 

ter zaposlene k inovativnosti in spremembam, ki omogočajo večjo učinkovitost ter 

kakovostnejše delo javne uprave. Cilj empiričnega dela naloge pa je bil ugotovitve 

teoretičnega dela preveriti v praksi oziroma v anketnem vprašalniku in v intervjuju z 

direktorico izbrane občinske uprave. Z anketnim vprašalnikom in intervjujem smo preverjali 

tri skupine dejavnikov, in sicer zadovoljstvo pri delu, inovativnost in zakonodajo. 

Pri analizi vprašalnika s področja zadovoljstva zaposlenih smo ugotovili, da smo dobili pet 

indikatorjev, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, in sicer: organizacijska 

klima, komunikacija z nadrejenimi, pripadnost organizaciji, odnos do organizacije ter pohvale 

in motiviranje«. To pa so tudi dejavniki, ki po Faturju (2005) vplivajo na inovativnost 

zaposlenih: organizacijska kultura, jasno postavljeni cilji in merjenje rezultatov, inovacijska 

kultura in klima, organizacijska struktura, velikost ter okolje podjetja. 

Ugotavljamo, da so zaposleni najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, kar je pričakovano za 

javno upravo. Pogodbe o zaposlitvi v javni upravi so praviloma sklenjene za nedoločen čas in 

so varne (ni stečajev in ni odpuščanj). Najmanj pa so zaposleni zadovoljni z možnostmi 

napredovanja in s plačo. Tudi iz odgovorov direktorice občinske uprave izhaja, da je najmanj 

zadovoljna z možnostmi nagrajevanja zaposlenih. Pri trditvah iz segmenta zadovoljstva 

zaposlenih opažamo pozitivni odmik pri trditvah, ki kažejo na zadovoljstvo z delom in 

stalnostjo zaposlitve. Negativni odmik pa opažamo pri trditvah o možnostih nagrajevanja, 

napredovanja in zadovoljstva s plačo. Srednja vrednost vseh odgovorov iz segmenta 

zadovoljstva zaposlenih je najvišja (3,46), kar nam pokaže, da zaposleni bistveno višje 

vrednotijo trditve iz segmenta zadovoljstva zaposlenih kot iz segmenta inovativnosti in 

poznavanja zakonodaje. Ugotovimo torej lahko, da zaposleni zadovoljstvo pri delu ocenjujejo 

višje oziroma bolje kot druga dva segmenta. Vendar pa se tudi na tem področju kažejo 
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pomanjkljivosti pri možnostih nagrajevanja in napredovanj, kot smo to ugotovili že v 

poglavju 4.4 ter analizi zakonodaje s področja javne uprave. 

Na področju inovativnosti je povprečna vrednost vseh odgovorov 2,67, kar je bistveno nižje 

kot so povprečne vrednosti odgovorov iz segmenta zadovoljstva in poznavanja zakonodaje. 

Na področju inovativnosti zaposlenih zaposleni najvišje vrednotijo trditvi, da je pomanjkanje 

strokovnega znanja velik problem ter zavedanje o nujnosti organizacijskih in tehnoloških 

sprememb. Najnižje pa vrednotijo naslednje trditve: »moji predlogi so že bili nagrajeni z 

nagrado za inovativnost«, »v naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju« in »v naši ustanovi 

javno objavljamo imena inovatorjev«. Tudi iz odgovorov direktorice občinske uprave je 

razvidno, da najbolj pogreša možnosti za sprotno, takojšnje nagrajevanje zaposlenih za 

nadpovprečne delovne rezultate. 

Pri faktorski analizi odgovorov s področja inovativnosti smo izluščili sedem dimenzij, 

dejavnikov, ki po mnenju zaposlenih vplivajo na inovativnost: inovacijska klima, vpliv 

organiziranosti organizacije na inovativnost, postopki uvedbe inovacij, oblike nagrajevanja 

inovatorjev, ovire pri inoviranju, nujnost inovacij ter sistemi in načini evidentiranja inovacij. 

Navedenih sedem dejavnikov, ki so se v faktorski analizi pokazali kot tisti, ki imajo največji 

vpliv na inovativnost zaposlenih, lahko najdemo med najbolj vplivnimi tudi v raziskavi 

Faturja (2005) in Fona (2006). Torej so dejavniki, ki vplivajo na inovativnost v organizaciji, 

podobni tako v gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu. Tudi iz strokovne literature izhaja, da 

na inovativnost zaposlenih in organizacij vplivajo ustrezna organizacijska ter inovacijska 

klima, finančna podpora, tehnološka podpora, informacijska podpora, ustrezna zaščita 

intelektualne lastnine in človek kot najpomembnejši dejavnik (Likar 2001, 93–94). 

Na področju inovativnosti se torej tako zaposleni kot tudi management zavedajo, da je na tem 

področju narejenega premalo oziroma področje inovativnosti v javni upravi ni urejeno. Zato 

predlagamo, da se inovativnost zaposlenih uredi tako v zakonodaji javne uprave kot tudi v 

internih aktih delodajalcev. Mnogo se lahko naredi s pravilnim pristopom pri zbiranju 

inovativnih predlogov (skrinjica), nagrajevanju inovativnih predlogov in v ustvarjanju splošne 

pozitivne klime za inoviranje. 

Na področju zakonodaje ugotavljamo, da je srednja vrednost vseh odgovorov 3,21, kar je 

višje kot je vrednoteno področje inovativnosti in nižje, kot je ocenjeno področje zadovoljstva 

zaposlenih. Ugotavljamo, da zaposleni zelo dobro poznajo zakonodajo na področju javnih 

uslužbencev, slabše pa poznajo akte s področja inovativnosti v njihovi ustanovi. Visoko 

vrednotenje splošne in uslužbenske zakonodaje ter nizko vrednotenje internih aktov nam 

pove, da so zaposleni s splošno zakonodajo s področja javnih uslužbencev zelo dobro 

seznanjeni, z internimi akti pa dejansko niso seznanjeni, saj takšni akti v preučevani občini 

niti ne obstajajo. Ugotavljamo, da je treba na nivoju organizacij v javni upravi sprejeti interne 

akte, ki bodo omogočali nagrajevanje inovativnosti in jo tudi spodbujali. Managerji v javni 

upravi so sedaj omejeni v možnostih nagrajevanja zaposlenih in pri tako togi zakonodaji ni 
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mogoče uspešnih managerskih prijemov iz gospodarstva uporabiti tudi pri nagrajevanju 

zaposlenih v javni upravi. Zato bi bilo to področje treba urediti drugače, manj togo in dati več 

možnosti nagrajevanju samemu managementu.  

Ugotavljamo, da je bil namen naloge, to je preučiti mednarodne in nacionalne pravne vire s 

področja inovativnosti, dosežen. Prav tako tudi cilji naloge, saj smo z zadostno verjetnostjo 

preverili postavljene hipoteze in pri tem ugotovili, da je uslužbenska zakonodaja na področju 

inovativnosti v javni upravi pomanjkljiva oziroma ni urejena ter zato ovira inovativnost v 

javni upravi. Možnosti nagrajevanja so minimalne oziroma jih zaradi varčevanja v zadnjih 

letih sploh ni več. Ugotavljamo, da bi bilo področje inovativnosti v javni upravi treba urediti 

tako, da bi bilo vzpodbudno tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Le s spremembo 

zakonodaje v smeri večje prožnosti pri nagrajevanju zaposlenih bo mogoče pozitivne izkušnje 

iz gospodarstva prenesti tudi v javno upravo ter s tem doseči večjo učinkovitost in boljši 

servis za vse državljane. 

V nalogi smo analizirali mednarodne in nacionalne pravne vire ter opravili raziskavo glede 

inovativnosti in pravnih virov v izbrani občini. Na ta način smo tudi prispevali k znanosti, saj 

smo se lotili povezav, ki doslej v takšni vsebini še niso bile raziskane (pravni viri 

inovativnosti, inovativnost in inovativnost na lokalnem nivoju). Ob tem puščamo odprta vrata 

za nadaljnje raziskave na tem področju.  
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Priloga 1 

 

 

 

Spoštovani. 

 

Na Fakulteti za management Koper zaključujem magistrski študijski program z magistrsko 

nalogo na temo inovativnosti v javni upravi. Ključen del naloge je raziskava in s tem anketni 

vprašalnik, ki je pred vami. Vaši odgovori so zame dragocenega pomena, zato vas vljudno 

prosim in se vam zahvaljujem za odgovore. 

 

Vprašanja oziroma trditve so zastavljene tako, da odgovarjate na lestvici strinjanja od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, da se z navedeno trditvijo nikakor ne strinjate, 5 pa pomeni, da se s trditvijo 

strinjate v celoti. Anketa je anonimna, rezultati ankete bodo obdelani skupinsko, vaše 

odgovore pa bom uporabila izključno za raziskavo.  

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Zdenka Fišer 
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Navodilo: Pazljivo preberite vprašanja in pri vsakem označite odgovore v skladu z navodili. 

 

ANKETNIVPRAŠALNIK 

 

 

A.Vprašanja o zadovoljstvu pri delu 

 

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju: 

 
 

NAJMANJ NAJBOLJ 

 

1 2 3 4 5 

nikakor 

se ne strinjam 

deloma  

se strinjam 

niti se ne strinjam, 

niti se strinjam 

zelo  

se strinjam 

popolnoma  

se strinjam 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam.      

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju svojega dela.      

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju svojega dela.      

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, prostori, delovna 

sredstva). 
     

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela.      

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam.      

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci.      

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa.      

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja.      

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja.      

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja.      

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve.      

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam.      

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove.      

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen.      

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so natančno 

definirani. 
     

Vodja realno oceni moje delo.      

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo.      

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje.      

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost izraziti svoje 

mnenje. 
     

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas zahteva.       

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi.      

 

 



Priloga 1 

 

 

 

B.Vprašanja o inovativnosti 
 

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju: 

 
 

 NAJMANJ NAJBOLJ 

 

1 2 3 4 5 

nikakor 

se ne strinjam 

deloma  

se strinjam 

niti se ne strinjam, 

niti se strinjam 

zelo  

se strinjam 

popolnoma  

se strinjam 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb.      

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb.      

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti.      

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših nalog.      

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih predlogov.      

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo inovativne predloge.       

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo.      

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo.      

Napake med preizkušanjem novega načina dela so sprejemljive.      

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud.      

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja inovacijskih 

predlogov(oglasna deska, intranet, skrinjica idej, interno glasilo) 
     

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja idej (zvezek 

za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi ..., na srečanjih, na kolegijih) 
     

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot ekipa.      

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje odločitev.       

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva.      

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo skrajšanje delovnih 

procesov. 
     

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri opravljanju 

del in nalog. 
     

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja zaposlene k 

inovativnosti. 
     

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje idej.      

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu.      

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije.      

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi za inovacije.      

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje inovacije.      

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje.      

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje.      

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev.      

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij.      

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu so določeni.      

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro.      

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo prepočasi.      
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Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro.      

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi.      

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične.      

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 
     

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu plače.      

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju.      

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost.      

 

 

C.Vprašanja o poznavanju zakonodaje 

 

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju: 

 
 

 NAJMANJNAJBOLJ 

 

1 2 3 4 5 

 sploh ne poznam deloma poznam niti ne poznam, 

niti poznam 

 poznam zelo dobro poznam 

 

Vprašanja 1 2 3 4 5 

Kako dobro poznate zakonodajo na področju javnih uslužbencev (Zakon o javnih 

uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni 

sektor)? 

     

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti (Uredba o 

ocenjevanju ...) v javnem sektorju? 
     

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti v vaši ustanovi?      

Kako dobro poznate akte, ki se nanašajo na inovativnost v vaši ustanovi?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

 

 

D. Kaj bi želeli spremeniti glede inovativnosti v vaši ustanovi (občini). Zanimajo me Vaši 

predlogi, mnenje, pripombe (vprašanje se nanaša na vodenje, nagrajevanje, delovne 

procese, odnose, delovne prostore …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

E. Splošni podatki: (Navodilo: Pri vsakem vprašanju odgovorite na vprašanje.) 

 

1. Spol: 

a. Ženski  

b. Moški 

 

2. Starost (vpišite število doseženih let): __________let 

 

3. Stopnja dosežene izobrazbe: 

a. Nedokončana osnovna šola 

b. Osnovna šola 

c. Poklicna šola 

d. Štiriletna srednja šola 

e. Višja strokovna šola 

f. Visoka strokovna šola 

g. Univerzitetna izobrazba 

h. Magisterij, doktorat znanosti 

 

4. Koliko let skupne delovne dobe imate? (vpišite število doseženih let): __________ 

 

5. V vaši ustanovi ste zaposleni kot2
:  

a. Strokovno tehnični javni uslužbenec (tajnica, administrator, voznik, knjigovodja, 

skladiščnik) 

b. Uradnik (referent, svetovalec, višji svetovalec) 

c. Uradnik na položaju (vodja službe,vodja enote,višji svetovalec – vodja, podsekretar, 

sekretar) 

d. Funkcionar (direktor, župan) 

                                                 
2
 Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. To so tiste naloge, ki so 

neposredno povezave z izvrševanjem oblasti ali varstvom javnega interesa. Strokovno-tehnični javni 
uslužbenci so tisti uslužbenci, ki v organih opravljajo spremljajoča dela (23. člen Zakona o javnih 
uslužbencih). 
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Intervju z direktorico občinske uprave  

 

Prvi sklop vprašanj: 

Kako ste zadovoljni z možnostjo nagrajevanja zaposlenih glede delovne uspešnosti, 

inovativnosti in večje učinkovitosti pri delu? Kako nagrajujete zaposlene za nadpovprečne 

dosežke pri delu? 

 

Odgovori:  

Glede nagrajevanja zaposlenih sem zelo nezadovoljna. Zaradi zakonskih okvirjev 

poslovodstvo občine nima možnosti nagrajevanja zaposlenih oziroma so te možnosti zelo 

omejene. Zaposlenih za uspešnost pri delu za večjo učinkovitost zaradi interventnih ukrepov 

vlade že od leta 2010 ne morem nagraditi. V primerih povečanega obsega dela, ko zaposleni 

opravlja delo nekoga, ki je dalj časa odsoten, tako zaradi bolniške ali porodniške, pa se 

poslužujem instrumenta povečanega obsega dela, ki omogoča, da dobi zaposleni za povečani 

obseg dela do 20 % osnovne plače. Seveda so sredstva zakonsko omejena, saj se v ta namen 

lahko porabi le 60 % privarčevanih sredstev. V kolikor gre za to obliko nagrajevanja 

zaposlenih, je treba z zaposlenim skleniti dogovor o povečanem obsegu dela, v katerem se 

natančno opredeli vsebina del, ki sodijo v povečani obseg dela, termin opravljanja 

povečanega obsega dela ter višina nagrade.  

Ob tem moram pripomniti, da za dela znotraj pogodbe o delu nimam možnosti nagrajevanja 

zaposlenih, tudi če so zelo uspešni. Pri zaposlenih pa opažam visoko stopnjo razumevanja 

sedanje situacije, zavedanja kriznih razmer v državi in pripravljenosti za dodatne napore, da 

se ohrani uspešnost ustanove in tudi zaposlitve. Vsi zaposleni se zavedamo, da so plače v 

javni upravi sicer nizke, vendar pa so v tem trenutku še stalne, kar pa je tudi velika prednost 

zaposlitve.  

 

Drugi sklop vprašanj: 

Kaj menite o zakonskih možnostih nagrajevanja zaposlenih? Najdete v obstoječi zakonodaji 

možnosti nagrajevanja zaposlenih ali pa menite, da je to področje v javni upravi premalo 

urejeno oziroma sploh ni urejeno? Kaj kot direktorica občinske uprave v tem smislu 

pričakujete od zakonodajalca oz. kaj bi spremenili, če bi imeli možnost? 

 

Odgovori: 

Pravni predpisi, ki urejajo plače, pa tudi nagrajevanje, so prenormirani. Država je z zakoni to 

področje v celoti predpisala. Področje je uredila tako, da na lokalnem nivoju samo 

upoštevamo zakone, podzakonske predpise in vladne uredbe, nimamo pa nobene možnosti 

samostojnega urejanja področja. V kolikor bi sprejemali interne akte, ki bi navedeno področje 

uredili drugače kot zakonodajalec, bi ravnali nezakonito. Mnenja sem, da je varčevanje za 

vsako ceno nerazumno, neekonomično in tudi nemotivacijsko. Da nimamo instituta 

nagrajevanja delovne uspešnosti je nestimulativno in pri zaposlenih dolgoročno vodi v 
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ravnodušnost in pomanjkanje motivacije za delo. Tudi za mene je ovira, saj prizadevnosti 

zaposlenih, večje učinkovitosti, ne morem ustrezno nagraditi. Zavedam pa se, da je tudi pri 

vsakodnevnem delu, še bolj pa npr. pri črpanju evropskih sredstev, pri katerih smo zelo 

uspešni, potrebna velika zagnanost zaposlenih, lahko rečem, kar velika inovativnosti 

zaposlenih, da so rezultati doseženi. Zato zelo pogrešam zakonodajo, ki bi omogočala, da 

zaposlene mesečno nagradim za doseženo oz. tudi za nedoseženo. Nujno potrebno bi bilo 

sprejeti tako zakonodajo, ki bi opredelila tako osnovne plače za delo, kakor tudi variabilni del 

plače, ki bi poslovodstvu omogočala nagrajevanje zaposlenih tako v plus kot tudi v minus. 

Menim, da je plača tista kategorija, s katero lahko management zaposlenemu takoj pokaže, ali 

je z njegovim delom zadovoljen ali pa ne. Glede na nezmožnost materialnega nagrajevanja pa 

se trudim tudi z osebnim zgledom motivirati zaposlene, prav tako pa tudi s pohvalo za dobro 

in kakovostno opravljeno delo pri zaposlenih dosegam dodatno motivacijo. Če management 

zna delati z ljudmi, zna prisluhniti njihovim željam in potrebam zaposlenih, lahko doseže 

mnogo tudi brez materialnih nagrad.  

 

Tretji sklop vprašanj: 

Kaj menite o možnostih inoviranja delovnih procesov občinskih služb? So možnosti za 

inovativnost zaposlenih ali pa so delovnih procesi, postopki dela, preveč zakonsko regulirani, 

ali pa so morda celo preveč prepuščeni vam kot direktorici občinske uprave? 

 

Odgovori: 

Pravni predpisi, ki urejajo delovanje lokalne samouprave, so prenormirani. Država je z zakoni 

področje našega dela v celoti predpisala. Področje je uredila tako, da na lokalnem nivoju samo 

upoštevamo zakone, podzakonske predpise in vladne uredbe; nimamo pa nobene možnosti 

samostojnega urejanja posameznega področja. Lahko celo rečem, da nam država odreka 

uporabljati »zdravo pamet«. Tako najdemo v 5. členu Pravilnika o postopkih zadolževanja 

občin (Ur. l. RS, št. 32/2006) določilo, ki nam pri zadolževanju nalaga, da izbor 

najugodnejšega ponudnika kredita prepustimo zunanjemu izvajalcu. Torej moramo najeti 

zunanjega izvajalca za presojo, kdo je najugodnejši ponudnik kredita. To pa pomeni, da 

moramo dvakrat preko javnih razpisov iskati najugodnejšega ponudnika, in sicer tako za 

kredit kakor tudi za presojevalca. V tem primeru menim, da nam država odreka vse 

pristojnosti oziroma »zdravo pamet«. Če imamo v občini ustrezen kader, da izvedemo javno 

naročilo, ga imamo tudi za izbiro najugodnejšega izvajalca oziroma ponudnika. Ker pa to 

zaradi zakonskih predpisov ni mogoče, moramo zato, da zadostimo zakonodaji, izbiro 

prepustiti zunanjemu izvajalcu, kar za nas pomeni več stroškov, pa tudi več časa za 

dokončanje postopka zadolževanja (nad 250.000,00 EUR). 

Mnenja sem, da je zakonodaja danes preveč toga. Država je sprejela takšno zakonodajo, ki 

lokalni upravi onemogoča odločanje, saj je vse preveč zakonsko regulirano in predpisano. 

Točno določeni postopki, preveč natančni predpisi, pa delovanje uprave dražijo, lokalni 

upravi pa tudi odrekajo samoupravo oziroma odločanje. Država nam nalaga ogromno nalog, 
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na drugi strani pa nam za delovanje oziroma realizacijo naloženih nalog ne nudi ustreznih 

finančnih sredstev.  
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Izpis faktorske analize - Indikatorji zadovoljstva zaposlenih 

 

Fakto

r 

InitialEigenvalues 

ExtractionSumsofSquaredLoadin

gs 

RotationSumsofSquaredLoading

s
a
 

Vsota 

 % 

pojasnjen

e variance 

Celotna 

pojasnjen

e variance Vsota 

Delež 

pojasnjene 

variance 

Vsota 

celotne 

pojasnjene 

variance Vsota 

1 11,134 50,611 50,611 10,860 49,363 49,363 6,450 

2 1,613 7,333 57,944 1,310 5,954 55,318 5,946 

3 1,523 6,923 64,867 1,264 5,745 61,062 4,892 

4 1,386 6,299 71,166 1,039 4,724 65,786 5,090 

5 1,084 4,929 76,095 0,839 3,813 69,600 6,976 

6 0,845 3,839 79,934         

7 0,598 2,720 82,654         

8 0,556 2,529 85,184         

9 0,538 2,445 87,629         

10 0,484 2,200 89,830         

11 0,380 1,728 91,558         

12 0,361 1,641 93,199         

13 0,300 1,364 94,563         

14 0,236 1,075 95,637         

15 0,195 0,886 96,524         

16 0,180 0,818 97,341         

17 0,162 0,736 98,078         

18 0,137 0,622 98,700         

19 0,092 0,417 99,117         

20 0,084 0,382 99,499         

21 0,067 0,303 99,802         

22 0,044 0,198 100,000         
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Izpis faktorske analize - Indikatorji inovativnosti 

 

Factor 

InitialEigenvalues ExtractionSumsofSquaredLoadings RotationSumsofSquaredLoadingsa 

Total 

 % of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

 % of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

1 17,880 48,323 48,323 17,655 47,716 47,716 14,844 

2 3,508 9,482 57,805 3,208 8,670 56,386 9,597 

3 2,596 7,016 64,821 2,354 6,361 62,747 2,597 

4 1,586 4,287 69,108 1,303 3,522 66,269 7,604 

5 1,512 4,086 73,194 1,260 3,406 69,675 2,800 

6 1,144 3,093 76,287 0,892 2,411 72,086 2,684 

7 1,012 2,734 79,021 0,759 2,051 74,137 9,210 

8 0,951 2,570 81,591         

9 0,869 2,348 83,939         

10 0,694 1,876 85,815         

11 0,643 1,737 87,552         

12 0,554 1,497 89,050         

13 0,513 1,386 90,435         

14 0,430 1,163 91,598         

15 0,382 1,033 92,631         

16 0,338 0,912 93,543         

17 0,319 0,862 94,404         

18 0,273 0,738 95,143         

19 0,242 0,653 95,796         

20 0,230 0,622 96,417         

21 0,202 0,547 96,964         

22 0,173 0,467 97,432         

23 0,149 0,402 97,833         

24 0,127 0,342 98,176         

25 0,116 0,313 98,489         

26 0,092 0,249 98,738         

27 0,084 0,228 98,966         

28 0,080 0,216 99,183         

29 0,068 0,184 99,366         

30 0,060 0,161 99,528         

31 0,047 0,126 99,654         

32 0,036 0,098 99,752         

33 0,032 0,087 99,839         

34 0,022 0,059 99,898         

35 0,018 0,048 99,947         

36 0,012 0,033 99,980         

37 0,007 0,020 100,000         
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Izpis faktorske analize - Poznavanje zakonodaje 

 

Factor 

InitialEigenvalues ExtractionSumsofSquaredLoadings 

Total 

 % of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

 % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,203 55,086 55,086 1,847 46,173 46,173 

2 0,971 24,271 79,357       

3 0,590 14,743 94,101       

4 0,236 5,899 100,000       
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1. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH   

Factor Analysis    

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation Analysis N 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. 4,02 ,876 57 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju svojega dela. 3,81 ,953 57 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju svojega dela. 3,91 1,005 57 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, prostori, delovna 

sredstva). 

4,11 ,920 57 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. 3,60 1,083 57 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. 2,98 1,110 57 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. 3,58 1,149 57 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. 3,54 1,181 57 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. 2,68 1,183 57 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. 3,04 1,133 57 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. 3,09 1,154 57 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. 4,44 ,802 57 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. 3,75 1,005 57 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. 3,09 1,199 57 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. 3,40 1,387 57 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so natančno 

definirani. 

3,05 1,342 57 

Vodja realno oceni moje delo. 3,70 1,281 57 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. 3,44 1,363 57 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. 3,89 1,205 57 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost izraziti svoje 

mnenje. 

3,70 1,349 57 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas zahteva.  4,32 ,805 57 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. 4,04 ,999 57 

    

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,854 
 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1023,379  

df 231  

Sig. ,000  

  

Communalities  

  Initial Extraction  

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. ,804 ,811  

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju svojega 

dela. 

,832 ,843 

 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju svojega 

dela. 

,734 ,602 

 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, prostori, 

delovna sredstva). 

,557 ,542 

 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. ,796 ,702  

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. ,633 ,355  

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. ,764 ,796  



Priloga 4 

 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. ,685 ,602  

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. ,709 ,630  

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. ,790 ,725 
 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. ,854 ,843  

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. ,713 ,492  

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. ,734 ,613  

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. ,801 ,681  

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. ,871 ,855  

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so 

natančno definirani. 

,905 ,870 

 

Vodja realno oceni moje delo. ,877 ,838  

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. ,802 ,795  

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. ,845 ,812  

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost izraziti 

svoje mnenje. 

,834 ,827 

 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas 

zahteva.  

,475 ,416 

 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. ,759 ,662  

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % Total 

1 11,134 50,611 50,611 10,860 49,363 49,363 6,450 

2 1,613 7,333 57,944 1,310 5,954 55,318 5,946 

3 1,523 6,923 64,867 1,264 5,745 61,062 4,892 

4 1,386 6,299 71,166 1,039 4,724 65,786 5,090 

5 1,084 4,929 76,095 ,839 3,813 69,600 6,976 

6 ,845 3,839 79,934         

7 ,598 2,720 82,654         

8 ,556 2,529 85,184         

9 ,538 2,445 87,629         

10 ,484 2,200 89,830         

11 ,380 1,728 91,558         

12 ,361 1,641 93,199         

13 ,300 1,364 94,563         

14 ,236 1,075 95,637         

15 ,195 ,886 96,524         

16 ,180 ,818 97,341         

17 ,162 ,736 98,078         

18 ,137 ,622 98,700         

19 ,092 ,417 99,117         

20 ,084 ,382 99,499         

21 ,067 ,303 99,802         

22 ,044 ,198 100,000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrixa 

  Factor 

  1 2 3 4 5 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. ,794 ,169 -,077 ,193 ,025 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. ,791 ,268 ,180 -,334 ,046 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so 

natančno definirani. 

,788 -,331 ,035 -,181 ,323 

Vodja realno oceni moje delo. ,781 -,179 -,101 -,164 -,398 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. ,780 -,336 ,031 ,122 -,274 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. ,763 ,138 ,093 ,082 ,254 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. ,757 -,355 ,047 -,178 ,350 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. ,751 -,304 -,083 -,031 -,362 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. ,732 ,154 -,493 -,085 ,035 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. ,730 ,182 ,119 ,045 ,140 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,727 ,374 -,179 -,374 -,054 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. ,720 ,250 ,281 ,328 -,168 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. ,716 ,015 -,352 -,010 ,160 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost 

izraziti svoje mnenje. 

,711 -,562 -,061 ,013 ,045 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. ,705 ,078 ,336 -,079 -,094 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. ,692 ,005 ,482 -,115 ,004 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,668 ,291 -,028 -,243 -,105 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. ,657 ,056 ,017 ,411 -,095 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. ,574 -,032 -,347 ,203 -,001 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, 

prostori, delovna sredstva). 

,526 ,206 -,355 ,303 ,079 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. ,524 ,065 ,253 ,083 -,071 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas 

zahteva.  

,424 -,032 ,208 ,363 ,245 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 5 factors extracted. 7 iterations required 
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Pattern Matrixa 

  Factor 

  1 2 3 4 5 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,799 -,028 -,280 -,152 -,054 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. ,766 -,213 ,027 ,120 -,019 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,641 ,015 -,148 ,014 -,135 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. ,423 -,111 ,168 ,346 -,253 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. ,412 -,263 ,322 ,403 -,185 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. ,370 -,202 -,174 ,359 ,028 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. ,111 -,810 -,031 ,011 -,098 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so 

natančno definirani. 

,142 -,780 -,050 ,011 -,122 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost 

izraziti svoje mnenje. 

-,222 -,586 -,074 -,005 -,537 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, 

prostori, delovna sredstva). 

,040 ,044 -,665 ,199 ,013 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. ,346 -,129 -,648 -,178 -,127 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. -,049 -,085 -,537 ,063 -,230 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. ,194 -,309 -,532 -,051 -,075 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. ,238 -,062 -,405 ,347 -,133 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. ,241 ,204 -,100 ,685 -,241 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas 

zahteva.  

-,135 -,246 -,114 ,556 ,095 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. -,045 ,079 -,321 ,512 -,284 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. ,310 -,327 -,233 ,379 ,104 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. ,211 -,028 ,064 ,378 -,190 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. ,039 -,084 -,076 -,017 -,804 

Vodja realno oceni moje delo. ,248 -,024 -,073 -,100 -,770 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. -,077 -,146 -,054 ,192 -,742 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 19 iterations. 
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Structure Matrix 

  Factor 

  1 2 3 4 5 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. ,882 -,526 -,320 ,458 -,491 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,870 -,364 -,524 ,222 -,469 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri opravljanju 

svojega dela. 

,747 -,323 -,402 ,314 -,472 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. ,639 -,451 -,184 ,579 -,555 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega časa. ,607 -,500 -,435 ,592 -,425 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. ,453 -,909 -,353 ,383 -,542 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, so 

natančno definirani. 

,489 -,906 -,381 ,396 -,573 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost 

izraziti svoje mnenje. 

,243 -,781 -,380 ,343 -,739 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga opravljam. ,593 -,443 -,799 ,198 -,516 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. oprema, 

prostori, delovna sredstva). 

,298 -,238 -,711 ,363 -,303 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši ustanovi. ,488 -,556 -,702 ,290 -,485 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. ,275 -,362 -,649 ,298 -,470 

Zadovoljen/a sem s kreativnostjo dela. ,566 -,455 -,638 ,603 -,543 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. ,542 -,270 -,380 ,807 -,537 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. ,330 -,320 -,519 ,654 -,532 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. ,582 -,593 -,489 ,624 -,409 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. ,621 -,541 -,062 ,622 -,518 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to od nas 

zahteva.  

,135 -,388 -,253 ,593 -,204 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. ,413 -,307 -,179 ,512 -,409 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. ,443 -,492 -,408 ,338 -,883 

Vodja realno oceni moje delo. ,587 -,458 -,419 ,291 -,882 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. ,385 -,552 -,399 ,501 -,867 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Factor Correlation Matrix 

 

Factor 1 2 3 4 5 

1 1,000 -,351 -,318 ,341 -,442 

2 -,351 1,000 ,305 -,359 ,469 

3 -,318 ,305 1,000 -,256 ,371 

4 ,341 -,359 -,256 1,000 -,362 

5 -,442 ,469 ,371 -,362 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
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2. INOVATIVNOST ZAPOSLENIH   

Factor Analysis    

Descriptive Statistics 

  
Mean 

Std. 

Deviation Analysis N 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. 3,84 ,922 57 

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb. 3,86 ,875 57 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti. 3,05 ,971 57 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših nalog. 3,30 ,999 57 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih predlogov. 3,19 1,025 57 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo inovativne predloge.  3,07 ,961 57 

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 3,32 1,003 57 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. 3,37 ,975 57 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so sprejemljive. 3,61 ,959 57 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 3,77 ,945 57 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja inovacijskih 

predlogov(oglasna deska, intranet, skrinjica idej, interno glasilo) 

2,67 1,300 57 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja idej (zvezek 

za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi..., na srečanjih, na kolegijih) 

2,39 1,250 57 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot ekipa. 3,42 1,164 57 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje odločitev.  2,89 1,129 57 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. 3,00 1,150 57 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo skrajšanje delovnih 

procesov. 

3,23 1,053 57 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri opravljanju 

del in nalog. 

3,91 1,040 57 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja zaposlene k 

inovativnosti. 

2,23 1,180 57 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje idej. 2,54 1,255 57 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. 3,12 1,119 57 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. 1,93 1,193 57 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi za inovacije. 2,44 1,165 57 

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje inovacije. 2,02 1,094 57 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje. 2,16 1,207 57 

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje. 2,07 1,237 57 

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. 1,84 1,162 57 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. 1,86 1,141 57 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu so določeni. 1,95 1,109 57 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro. 1,89 1,113 57 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo prepočasi. 2,61 1,373 57 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. 2,02 1,094 57 
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Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. 2,86 1,315 57 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. 1,96 1,117 57 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 

2,19 1,260 57 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu plače. 1,98 1,157 57 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. 1,75 1,040 57 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost. 1,63 1,011 57 

    

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,806 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2300,142  

df 666  

Sig. ,000  

    

Communalities  

  Initial Extraction  

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. ,859 ,644  

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb. ,858 ,596  

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti. ,865 ,685  

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših nalog. ,861 ,662  

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih predlogov. ,889 ,715  

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo inovativne predloge.  ,810 ,634  

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. ,884 ,658  

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. ,877 ,652  

Napake med preizkušanjem novega načina dela so sprejemljive. ,857 ,511  

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. ,806 ,504  

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja inovacijskih 

predlogov(oglasna deska, intranet, skrinjica idej, interno glasilo) 

,868 ,738 

 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja idej (zvezek 

za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi ..., na srečanjih, na kolegijih) 

,943 ,847 

 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot ekipa. ,815 ,590  

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje odločitev.  ,944 ,837  

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. ,898 ,775  

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo skrajšanje delovnih 

procesov. 

,800 ,405 

 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri opravljanju 

del in nalog. 

,782 ,631 

 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja zaposlene k 

inovativnosti. 

,901 ,723 

 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje idej. ,928 ,925  

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. ,859 ,622  

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. ,903 ,746  

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi za inovacije. ,886 ,705  

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje inovacije. ,967 ,908  

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje. ,942 ,858  

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje. ,911 ,775  
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V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. ,977 ,875  

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. ,980 ,900  

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu so določeni. ,901 ,823  

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro. ,969 ,932  

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo prepočasi. ,941 ,944  

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. ,961 ,857  

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. ,942 ,826  

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. ,970 ,831  

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 

,932 ,705 

 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu plače. ,932 ,832  

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. ,942 ,785  

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost. ,905 ,772  

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadingsa 

Total 

 % of 

Variance 

Cumulative 

% Total  % of Variance Cumulative % Total 

1 17,880 48,323 48,323 17,655 47,716 47,716 14,844 

2 3,508 9,482 57,805 3,208 8,670 56,386 9,597 

3 2,596 7,016 64,821 2,354 6,361 62,747 2,597 

4 1,586 4,287 69,108 1,303 3,522 66,269 7,604 

5 1,512 4,086 73,194 1,260 3,406 69,675 2,800 

6 1,144 3,093 76,287 ,892 2,411 72,086 2,684 

7 1,012 2,734 79,021 ,759 2,051 74,137 9,210 

8 ,951 2,570 81,591         

9 ,869 2,348 83,939         

10 ,694 1,876 85,815         

11 ,643 1,737 87,552         

12 ,554 1,497 89,050         

13 ,513 1,386 90,435         

14 ,430 1,163 91,598         

15 ,382 1,033 92,631         

16 ,338 ,912 93,543         

17 ,319 ,862 94,404         

18 ,273 ,738 95,143         

19 ,242 ,653 95,796         

20 ,230 ,622 96,417         

21 ,202 ,547 96,964         

22 ,173 ,467 97,432         

23 ,149 ,402 97,833         

24 ,127 ,342 98,176         

25 ,116 ,313 98,489         

26 ,092 ,249 98,738         

27 ,084 ,228 98,966         

28 ,080 ,216 99,183         

29 ,068 ,184 99,366         

30 ,060 ,161 99,528         

31 ,047 ,126 99,654         

32 ,036 ,098 99,752         

33 ,032 ,087 99,839         

34 ,022 ,059 99,898         

35 ,018 ,048 99,947         

36 ,012 ,033 99,980         

37 ,007 ,020 100,000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrixa 

  Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. ,898 -,240 -,039 ,083 -,159 -,024 -,036 

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. ,895 -,236 -,087 -,038 -,089 -,006 ,053 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro. ,883 -,242 -,039 ,176 -,101 -,118 -,195 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. ,868 -,129 -,028 ,169 -,123 -,076 -,191 

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje 

inovacije. 

,867 -,308 -,102 -,157 ,051 ,046 ,147 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu 

plače. 

,849 -,172 ,052 ,185 -,198 -,035 -,061 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. ,849 -,269 ,049 ,125 -,141 ,012 -,016 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja 

zaposlene k inovativnosti. 

,840 -,018 -,035 ,023 ,101 -,038 -,066 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu 

so določeni. 

,823 -,288 ,034 ,155 -,163 -,083 -,064 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi 

za inovacije. 

,795 -,076 -,036 -,218 ,062 ,118 -,016 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost. ,786 -,313 ,067 ,020 -,102 ,038 ,198 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. ,782 -,281 -,165 -,113 ,015 -,035 ,115 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 

,776 -,045 ,055 ,150 -,214 ,065 -,160 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja 

idej (zvezek za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi ..., na 

srečanjih, na kolegijih). 

,770 ,081 -,020 -,116 ,237 -,018 -,421 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje. ,766 -,350 ,013 -,228 ,104 ,185 ,227 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. ,765 -,297 -,013 ,093 -,177 -,032 ,265 
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V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje 

idej. 

,760 ,109 -,296 ,117 ,364 ,285 -,146 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja 

inovacijskih predlogov (oglasna deska, intranet, skrinjica 

idej, interno glasilo). 

,744 -,011 -,061 -,219 ,321 ,038 -,168 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. ,722 ,117 ,021 -,178 -,040 -,097 -,208 

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje. ,710 -,263 ,135 -,340 ,020 ,246 ,083 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših 

nalog. 

,693 ,364 ,056 -,146 -,033 -,093 ,124 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje 

odločitev.  

,675 ,332 -,303 -,001 -,033 -,405 ,116 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih 

predlogov. 

,658 ,361 ,066 -,351 ,104 -,047 ,106 

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. ,655 ,410 ,076 ,039 ,104 -,187 ,083 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. ,628 ,385 -,433 ,183 ,053 ,006 ,094 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti. ,627 ,304 -,025 ,311 ,137 ,284 ,050 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. ,617 ,351 -,137 ,242 ,221 ,054 ,139 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo inovativne 

predloge.  

,603 ,278 ,140 -,404 ,005 ,010 -,104 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot 

ekipa. 

,554 ,462 -,029 ,120 ,156 -,170 ,019 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo 

skrajšanje delovnih procesov. 

,514 ,178 -,005 ,161 -,277 ,082 ,000 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud. 

,431 ,317 ,387 -,144 -,093 -,102 ,166 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so 

sprejemljive. 

,441 ,524 ,009 ,113 ,034 ,058 ,157 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri 

opravljanju del in nalog. 

,234 ,517 ,287 -,141 -,426 -,065 -,144 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. ,150 -,271 ,789 ,080 ,306 -,086 -,030 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo 

prepočasi. 

,293 -,267 ,655 ,303 ,421 -,288 ,081 

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb. ,247 ,277 ,622 -,090 -,210 ,136 -,018 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. ,216 ,387 ,417 ,269 -,077 ,441 ,007 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 7 factors extracted. 23 iterations required. 
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Pattern Matrixa 

  Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo hitro. ,880 ,017 ,083 ,117 ,028 -,058 -,219 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem mestu 

so določeni. 

,877 -,016 ,101 ,004 -,007 -,035 -,047 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem redu 

plače. 

,857 ,035 ,061 ,023 -,059 ,056 -,038 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. ,838 ,023 ,006 -,101 -,007 -,012 -,090 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. ,820 -,021 ,081 -,102 ,006 ,049 -,047 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. ,810 ,057 ,037 ,117 -,027 ,008 -,220 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. ,759 ,131 ,049 -,285 ,052 -,033 ,252 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se upošteva pri 

napredovanju. 

,736 -,030 -,031 ,062 -,127 ,163 -,151 

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. ,694 ,080 -,022 -,268 ,023 -,056 -,097 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za inovativnost. ,675 ,037 ,102 -,344 ,035 ,018 ,113 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. ,531 ,117 -,020 -,355 ,119 -,149 -,097 

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje 

inovacije. 

,518 ,083 ,015 -,478 ,120 -,079 -,126 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo 

skrajšanje delovnih procesov. 

,484 ,139 -,160 ,058 -,174 ,209 ,067 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja 

zaposlene k inovativnosti. 

,437 ,237 ,089 -,106 ,039 ,012 -,294 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro sprejemanje 

odločitev.  

,278 ,760 -,111 ,053 -,100 -,318 -,026 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo kot 

ekipa. 

,004 ,666 ,090 ,108 -,066 ,045 -,173 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. ,195 ,656 -,286 ,012 ,174 ,116 -,091 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. ,067 ,641 ,028 -,040 ,194 ,249 -,090 

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. ,074 ,638 ,144 -,011 -,168 ,011 -,119 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so 

sprejemljive. 

-,068 ,580 -,045 -,048 -,111 ,263 ,012 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje zahtevnejših 

nalog. 

,110 ,493 -,012 -,210 -,289 ,000 -,098 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih 

predlogov. 

-,136 ,446 ,000 -,383 -,293 -,041 -,269 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo 

prepočasi. 

,131 ,187 ,967 ,099 ,126 -,022 ,037 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. ,004 -,171 ,853 -,033 -,085 ,089 -,080 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje. ,357 -,023 ,067 -,651 ,129 ,029 -,090 

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje. ,290 -,195 ,026 -,618 -,080 ,085 -,221 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali službi 

za inovacije. 

,311 ,055 -,039 -,384 -,032 ,034 -,327 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem pri 

opravljanju del in nalog. 

,113 ,083 -,144 ,155 -,728 ,089 -,034 
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Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih sprememb. ,034 -,094 ,214 -,087 -,576 ,315 ,015 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud. 

,010 ,319 ,200 -,187 -,455 ,043 ,073 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. -,003 ,016 ,087 ,015 -,190 ,724 ,037 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k samoiniciativnosti. ,177 ,384 -,005 -,036 ,170 ,499 -,124 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike zbiranja 

idej (zvezek za vpisovanje idej, ki se porodijo pri kavi .., na 

srečanjih, na kolegijih). 

,216 ,070 ,080 ,045 -,038 ,002 -,760 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja 

inovacijskih predlogov (oglasna deska, intranet, skrinjica 

idej, interno glasilo). 

,076 ,146 ,088 -,260 ,080 -,024 -,601 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za generiranje 

idej. 

,134 ,269 -,094 -,136 ,393 ,318 -,547 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo 

inovativne predloge.  

-,041 ,140 -,037 -,290 -,407 -,019 -,417 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. ,329 ,122 -,020 -,048 -,257 -,086 -,406 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 28 iterations. 

 

Structure Matrix 

  Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo 

hitro. 

,941 ,462 ,194 -,391 -,052 ,110 -,613 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. ,939 ,467 ,146 -,536 -,091 ,141 -,546 

Inovativnost zaposlenega se upošteva pri variabilnem 

redu plače. 

,903 ,461 ,192 -,422 -,152 ,223 -,483 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem 

mestu so določeni. 

,900 ,390 ,227 -,440 -,078 ,116 -,472 

Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. ,900 ,405 ,224 -,516 -,085 ,187 -,485 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. ,897 ,502 ,147 -,366 -,120 ,184 -,609 

V naši ustanovi javno objavljamo imena inovatorjev. ,892 ,487 ,115 -,643 -,065 ,087 -,557 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. ,827 ,410 ,174 -,590 -,028 ,091 -,271 

V naši ustanovi imamo določene načine za spodbujanje 

inovacije. 

,824 ,443 ,151 -,777 ,025 ,028 -,562 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za 

inovativnost. 

,815 ,369 ,245 -,648 -,055 ,132 -,360 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se 

upošteva pri napredovanju. 

,798 ,430 ,105 -,342 -,221 ,313 -,509 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za inovacije. ,765 ,425 ,087 -,651 ,049 -,040 -,502 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki spodbuja 

zaposlene k inovativnosti. 

,751 ,583 ,169 -,485 -,098 ,182 -,654 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu ali 

službi za inovacije. 

,681 ,454 ,093 -,656 -,139 ,152 -,644 
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Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki pomenijo 

skrajšanje delovnih procesov. 

,510 ,418 -,074 -,176 -,257 ,335 -,248 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro 

sprejemanje odločitev.  

,553 ,829 -,144 -,252 -,198 -,060 -,450 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. ,497 ,793 -,301 -,212 ,016 ,264 -,454 

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. ,463 ,757 ,145 -,281 -,341 ,257 -,473 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. ,450 ,744 ,014 -,253 -,019 ,400 -,434 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci delujemo 

kot ekipa. 

,366 ,740 ,054 -,138 -,238 ,263 -,453 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje 

zahtevnejših nalog. 

,502 ,700 ,046 -,438 -,430 ,229 -,477 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so 

sprejemljive. 

,256 ,651 -,045 -,162 -,286 ,426 -,273 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju inovativnih 

predlogov. 

,396 ,649 ,062 -,545 -,431 ,165 -,563 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k 

samoiniciativnosti. 

,495 ,625 ,042 -,256 -,053 ,607 -,437 

Postopki obravnave inovacijskega predloga potekajo 

prepočasi. 

,277 ,115 ,940 -,145 -,010 ,107 -,117 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. ,124 -,135 ,892 -,174 -,172 ,157 -,088 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja inovatorje. ,703 ,313 ,223 -,847 ,028 ,087 -,476 

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja inovatorje. ,625 ,224 ,212 -,799 -,159 ,145 -,513 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik problem 

pri opravljanju del in nalog. 

,142 ,299 -,070 ,029 -,749 ,277 -,155 

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih 

sprememb. 

,148 ,129 ,331 -,170 -,657 ,446 -,105 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud. 

,277 ,432 ,262 -,317 -,562 ,247 -,207 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških sprememb. ,120 ,221 ,172 -,027 -,359 ,774 -,078 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne oblike 

zbiranja idej (zvezek za vpisovanje idej, ki se porodijo 

pri kavi ..., na srečanjih, na kolegijih). 

,614 ,502 ,149 -,357 -,158 ,163 -,891 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem evidentiranja 

inovacijskih predlogov (oglasna deska, intranet, 

skrinjica idej, interno glasilo). 

,564 ,484 ,159 -,549 -,049 ,098 -,789 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za 

generiranje idej. 

,596 ,614 -,047 -,416 ,193 ,384 -,771 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. ,609 ,498 ,072 -,391 -,334 ,104 -,655 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo 

inovativne predloge.  

,387 ,462 ,064 -,478 -,496 ,158 -,601 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,000 ,456 ,143 -,474 -,075 ,157 -,491 

2 ,456 1,000 -,060 -,242 -,213 ,264 -,448 

3 ,143 -,060 1,000 -,167 -,107 ,097 -,060 

4 -,474 -,242 -,167 1,000 ,085 -,030 ,350 

5 -,075 -,213 -,107 ,085 1,000 -,223 ,110 

6 ,157 ,264 ,097 -,030 -,223 1,000 -,122 

7 -,491 -,448 -,060 ,350 ,110 -,122 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

 

3. POZNAVANJE ZAKONODAJE   

Factor Analysis    

Descriptive Statistics 

  
Mean 

Std. 

Deviation Analysis N 

Kako dobro poznate zakonodajo na področju javnih uslužbencev? 3,82 ,826 57 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti? 

3,75 ,830 57 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti 

v vaši ustanovi? 

3,33 1,215 57 

Kako dobro poznate akte, ki se nanašajo na inovativnost v vaši 

ustanovi? 

1,93 1,294 57 

    

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,595 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 65,230  

df 6  

Sig. ,000  

    

Communalities  

  Initial Extraction  

Kako dobro poznate zakonodajo na področju javnih uslužbencev? ,520 ,454 

 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti? 

,622 ,996 

 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti 

v vaši ustanovi? 

,356 ,315 

 

Kako dobro poznate akte, ki se nanašajo na inovativnost v vaši 

ustanovi? 

,120 ,081 

 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance 

Cumulative 

% 

1 2,203 55,086 55,086 1,847 46,173 46,173 

2 ,971 24,271 79,357       

3 ,590 14,743 94,101       

4 ,236 5,899 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Factor Matrixa 

  Factor 
  1 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti? ,998 

Kako dobro poznate zakonodajo na področju javnih uslužbencev? ,674 

Kako dobro poznate akte, ki urejajo ocenjevanje delovne uspešnosti v vaši ustanovi? ,562 

Kako dobro poznate akte, ki se nanašajo na inovativnost v vaši ustanovi? ,285 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 22 iterations required. 

Rotated Factor Matrixa  

   

a. Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 
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4. SREDNJE VREDNOSTI ODGOVOROV 

Opisna statistika - zadovoljstvo pri delu 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zadovoljen/a sem z vsebino dela, ki ga 

opravljam. 

57 1 5 4,02 ,876 

Zadovoljen/a sem z odgovornostjo pri 

opravljanju svojega dela. 

57 1 5 3,81 ,953 

Zadovoljen/a sem s samostojnostjo pri 

opravljanju svojega dela. 

57 1 5 3,91 1,005 

Zadovoljen/a sem delovnimi pogoji (npr. 

oprema, prostori, delovna sredstva). 

57 1 5 4,11 ,920 

Zadovljen/a sem s kreativnostjo dela. 57 1 5 3,60 1,083 

Zadovoljen/a sem s plačo, ki jo prejemam. 57 1 5 2,98 1,110 

Zadovoljen/a sem z odnosi med sodelavci. 57 1 5 3,58 1,149 

Zadovoljen/a sem z razporeditvijo delovnega 

časa. 

57 1 5 3,54 1,181 

Zadovoljen/a sem z možnostmi napredovanja. 57 1 5 2,68 1,183 

Zadovoljen/a sem z možnostmi izobraževanja. 57 1 5 3,04 1,133 

Zadovoljen/a sem z možnostjo osebnega razvoja. 57 1 5 3,09 1,154 

Zadovoljen/a sem s stalnostjo zaposlitve. 57 1 5 4,44 ,802 

Pri opravljanju dela sodelavcem zaupam. 57 1 5 3,75 1,005 

Poznam vsakoletne cilje naše ustanove. 57 1 5 3,09 1,199 

Letni ocenjevalni razgovor z vodjem je koristen. 57 1 5 3,40 1,387 

Cilji, določeni v letnem ocenjevalnem razgovoru, 

so natančno definirani. 

57 1 5 3,05 1,342 

Vodja realno oceni moje delo. 57 1 5 3,70 1,281 

Vodja me pohvali za dobro opravljeno delo. 57 1 5 3,44 1,363 

Zadovoljen/a sem z letno oceno vodje. 57 1 5 3,89 1,205 

Na letnih ocenjevalnih razgovorih imam možnost 

izraziti svoje mnenje. 

57 1 5 3,70 1,349 

Pripravljen/a sem na dodaten napor, kadar se to 

od nas zahteva. 

57 1 5 4,32 ,805 

Ponosen/na sem, da sem zaposlen/a v naši 

ustanovi. 

57 1 5 4,04 ,999 

Valid N (listwise) 57         

 

 

Opisna statistika - inovativnost 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zaposleni se zavedamo nujnosti tehnoloških 

sprememb. 

57 1 5 3,84 ,922 

Zaposleni se zavedamo nujnosti organizacijskih 

sprememb. 

57 1 5 3,86 ,875 

V naši ustanovi se zaposlene spodbuja k 

samoiniciativnosti. 

57 1 5 3,05 ,971 

Vodje spodbujajo zaposlene za prevzemanje 

zahtevnejših nalog. 

57 1 5 3,30 ,999 

Vodje spodbujajo zaposlene k podajanju 

inovativnih predlogov. 

57 1 5 3,19 1,025 

Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, dajemo 

inovativne predloge. 

57 1 5 3,07 ,961 
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Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 57 1 5 3,32 1,003 

Kakovost naših storitev neprestano izboljšujemo. 57 1 5 3,37 ,975 

Napake med preizkušanjem novega načina dela so 

sprejemljive. 

57 1 5 3,61 ,959 

Pripravljen/a sem prevzeti tveganje za uveljavitev 

svojih pobud. 

57 1 5 3,77 ,945 

V naši ustanovi imamo ustrezen sistem 

evidentiranja inovacijskih predlogov(oglasna deska, 

intranet, skrinjica idej, interno glasilo) 

57 1 5 2,67 1,300 

V naši ustanovi uporabljamo tudi neformalne 

oblike zbiranja idej (zvezek za vpisovanje idej, ki 

se porodijo pri kavi..., na srečanjih, na kolegijih) 

57 1 5 2,39 1,250 

Pri reševanju problemov pri delu s sodelavci 

delujemo kot ekipa. 

57 1 5 3,42 1,164 

Naša organizacijska struktura omogoča hitro 

sprejemanje odločitev. 

57 1 5 2,89 1,129 

Naša organizacijska struktura je prilagodljiva. 57 1 5 3,00 1,150 

Večkrat predlagam spremembe pri delu, ki 

pomenijo skrajšanje delovnih procesov. 

57 1 5 3,23 1,053 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko velik 

problem pri opravljanju del in nalog. 

57 1 5 3,91 1,040 

V naši ustanovi imamo sistem nagrajevanja, ki 

spodbuja zaposlene k inovativnosti. 

57 1 5 2,23 1,180 

V naši ustanovi uporabljamo različne pristope za 

generiranje idej. 

57 1 5 2,54 1,255 

V naši ustanovi ideje sporočamo nadrejenemu. 57 1 5 3,12 1,119 

V naši ustanovi ideje sporočamo službi za 

inovacije. 

57 1 5 1,93 1,193 

V naši ustanovi ideje sporočamo ali nadrejenemu 

ali službi za inovacije. 

57 1 5 2,44 1,165 

V naši ustanovi imamo določene načine za 

spodbujanje inovacije. 

57 1 5 2,02 1,094 

V naši ustanovi nedenarna nagrada spodbuja 

inovatorje. 

57 1 5 2,16 1,207 

V naši ustanovi denarna nagrada spodbuja 

inovatorje. 

57 1 5 2,07 1,237 

V naši ustanovi javno objavljamo imena 

inovatorjev. 

57 1 5 1,84 1,162 

V naši ustanovi javno objavljamo vsebino inovacij. 57 1 5 1,86 1,141 

Postopki za nagrajevanje inovativnosti na delovnem 

mestu so določeni. 

57 1 5 1,95 1,109 

Postopki obravnave inovacijskega predloga 

potekajo hitro. 

57 1 5 1,89 1,113 

Postopki obravnave inovacijskega predloga 

potekajo prepočasi. 

57 1 5 2,61 1,373 

Uvajanje inovacij v prakso poteka hitro. 57 1 5 2,02 1,094 

Uvajanje inovacij v prakso poteka prepočasi. 57 1 5 2,86 1,315 
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Nagrade za inovacije v naši ustanovi so pravične. 57 1 5 1,96 1,117 

Inovativnost zaposlenega na delovnem mestu se 

upošteva pri napredovanju. 

57 1 5 2,19 1,260 

Inovativnost zaposelenega se upošteva pri 

variabilnem redu plače. 

57 1 5 1,98 1,157 

V naši ustanovi imamo pravilnik o inoviranju. 57 1 5 1,75 1,040 

Moji predlogi so že bili nagrajeni z nagrado za 

inovativnost. 

57 1 5 1,63 1,011 

Valid N (listwise) 57         

 

 

Opisna statistika - zakonodaja 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kako dobro poznate 

zakonodajo na področju javnih 

uslužbencev 

57 1 5 3,82 ,826 

Kako dobro poznate akte, ki 

urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti 

57 1 5 3,75 ,830 

Kako dobro poznate akte, ki 

urejajo ocenjevanje delovne 

uspešnosti v vaši ustanovi? 

57 1 5 3,33 1,215 

Kako dobro poznate akte, ki se 

nanašajo na inovativnost v 

vaši ustanovi? 

57 1 5 1,93 1,294 

Valid N (listwise) 57         

 


