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POVZETEK
Uspešnost je najširši pogled na delovanje organizacije. V magistrski nalogi se uspešnost
obravnava z vrednostnega in s treh nevrednostno izraženih vidikov. V teoretičnem delu so
predstavljeni modeli, aktivnosti in managerska orodja za merjenje in obvladovanje uspešnosti,
s poudarkom na nepridobitnih organizacijah. Na podlagi pregleda in analize že opravljenih
raziskav so izpostavljene najboljše prakse za izboljšanje uspešnosti v nepridobitnih
organizacijah. Ugotovitve kažejo, da so merjenje uspešnosti, usmerjenost k strankam in stalne
izboljšave skupni imenovalec in pogoj za doseganje trajne uspešnosti. V študiji primera je
podana analiza uspešnosti poslovanja izbranega javnega zavoda, ki sicer kaže na finančno
stabilnost, vendar tudi na neuspešnost delovanja in slabe obete za nadaljnji razvoj. Primerjalni
analizi kažeta, da izbrani javni zavod beleži slabše rezultate od izbranih konkurentov, predvsem
na področjih produktivnosti in doseganja uporabnikov. Podani so predlogi za oblikovanje
celovitega sistema merjenja uspešnosti poslovanja izbranega javnega zavoda.
Ključne besede: uspešnost, merjenje uspešnosti, management celovite kakovosti, primerjalna
analiza, uravnoteženi sistem kazalnikov.

SUMMARY
Performance is the broadest view of an organization’s operation. In the present master's thesis,
performance is considered from three value and from three non-value aspects. The theoretical
part shows models, activities and managerial tools for measuring and managing performance
with an emphasis on non-profit organizations. Based on already existing reviews and analysis,
best practices used for improving performance in non-profit organizations were highlighted.
The findings show that performance measurement, customer focus and continuous
improvement are the common denominator and condition for achieving sustained performance.
The case study provides an analysis of the performance of a selected public institution, which
appears, on one hand, financially stable, but on the other hand, fails on operations and has poor
prospects for further development. The two comparative analyzes show that the selected public
institution records worse results than the selected competitors, especially in the areas of
productivity and user achievement. To this end, the present thesis underlines proposals for the
creation of a comprehensive system for measuring the performance of the selected public
institution.
Key words: performance, performance measurement, total quality management, benchmarking,
balanced scorecard.
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UVOD

V Sloveniji že vrsto let poteka razprava o uspešnosti / neuspešnosti javnih zavodov. Po
poročanju medijev (Košir 2018; Glažar 2017; Kolednik in Makovec 2017; Dnevnik 2009; Voh
Boštic 2016; Vintar 2015; Kovač 2006; RTV Slovenija 2015a; Večer 2017; Krupić 2016; IUSINFO 2017), velja namreč prepričanje, da je vodenje javnih zavodov v večini primerov slabo,
da je poraba sredstev neracionalna in motiviranost zaposlenih na nizki ravni. Ali zaposleni v
javnem sektorju delajo prave stvari, ali so delovni procesi morda zastareli, ali je znotraj javnih
zavodov preveč birokratskih ovir, odvečnih postopkov, ki ne prinašajo dodane vrednosti, so
aktualna vprašanja, ki se nam zastavljajo ob vse večjem pritisku javnosti na proračunske
porabnike. Obenem pa težko najdemo strokovno analizo uspešnosti javnih zavodov v Sloveniji,
ki bi z ustreznimi orodji ocenila njihovo delovanje.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča

Uspešnost je zunanja značilnost organizacije in pomeni delati prave stvari prav (Markič 2016).
Ima neskončno vidikov in zajema praktično vsa področja delovanja vsake organizacije.
Uspešnost je kategorija, ki zajema delovanje organizacije navznoter in navzven.
Tavčar (2009, 513) definira uspešnost kot razmerje med izidi in zastavljenimi cilji. Organizacija
je nadpovprečno uspešna, ko njene temeljne zmožnosti nadpovprečno povečujejo koristi
vplivnih udeležencev in ko so njene temeljne zmožnosti večje od zmožnosti konkurentov
(Biloslavo 2006, 182-184). Uspešnost je splošna vrednost organizacije. Izhaja iz kvantitativnih
kriterijev (produktivnost, ekonomičnost) in kvalitativnih kriterijev (fleksibilnost, ugled na
tržišču, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost proizvodov) (Vila 1994, 24). Z vidika zaposlenih
Merkač Skok (2005, 19) navaja: »Uspešne organizacije se od manj uspešnih razlikujejo po tem,
kako management ravna s kadri, kako jih planira, kadruje, razvija in usposablja, kako jih
nagrajuje ter kako vzdržuje učinkovite odnose.«
Nepridobitne organizacije, kamor sodijo tudi javni zavodi, imajo praviloma drugačno
poslanstvo od podjetij, katerih eden glavnih ciljev je ustvarjanje dobička. Njihova uspešnost se
lahko le pogojno meri prek evalvacije na trgu proizvodov, saj gre pri nepridobitnih
organizacijah praviloma za netržne dejavnosti. Šmerc (2015) navaja: »Uspešnost nepridobitne
organizacije pomeni izpolniti zahteve deležnikov, učinkovitost pa doseganje določene ravni
zadovoljstva deležnikov, doseženo z gospodarno uporabo finančnih virov.« Čadež (2003)
definira javni zavod kot nepridobitno organizacijo, preko katere država ali lokalna skupnost
opravlja javno službo oziroma preskrbo za državljane ali občane.
Zaradi pritiska javnosti in zahtev vladnih oblasti po omejevanju proračunskih sredstev postaja
merjenje uspešnosti v javnem sektorju vse pomembnejše. Greiling (2005) ugotavlja, da se v
državah članicah OECD oblikuje nov model javnega upravljanja v smislu zmanjševanja
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neposredne vloge države v nudenju javnih storitev in povečevanja vloge merjenja uspešnosti.
Merjenje uspešnosti prispeva predvsem k večji odgovornosti v javnem sektorju in zagotavlja
podatke o tem, kako učinkovito se izvajajo javne storitve.
De Waal, Goedegebuure in Geradts (2011) s študijo primera na Inštitutu za duševno zdravje
Trimbos, kjer 250 zaposlenih dela na 300 projektih letno ugotavljajo, da je uvedba
managementa uspešnosti pozitivno vplivala na zadovoljstvo strank in na poslovne rezultate. Za
dolgoročno uspešnost organizacije je ključno, da je proces managementa uspešnosti v središču
pozornosti managerjev. Verbeeten (2008) v svoji raziskavi, ki je vključila 93 organizacij
javnega sektorja na Nizozemskem, ugotavlja, da so pri managementu uspešnosti, poleg
ekonomskih učinkov, ravno tako pomembni vedenjski učinki (npr. motiviranost zaposlenih,
inovativnost). Avtor deli uspešnost na kratkoročno, ki se nanaša na količinski vidik uspešnosti
(poraba virov, število proizvedenih proizvodov in učinkovitost) in dolgoročno, ki zajema
kakovostni vidik uspešnosti (natančnost, strateške zmogljivosti, inovativnost, dolgoročna
učinkovitost in motiviranost zaposlenih). Kaplan in Norton (2000) sta z uravnoteženim
sistemom kazalnikov vpeljala štiri vidike merjenja uspešnosti: finančni vidik, vidik poslovanja
s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. Nastanek
uravnoteženega sistema kazalnikov lahko razumemo kot odgovor na nasprotja med
prizadevanji organizacij za doseganje daljnosežnih konkurenčnih zmožnosti in tradicionalnim
finančno-računovodskim modelom. Kljub uvajanju nefinančnih kazalnikov pa sistem
uravnoteženih kazalnikov ohranja močan poudarek na finančnih rezultatih. Še več, avtorja
menita, da bi morale biti vse vzročne poti vseh kazalnikov povezane s finančnimi cilji. Vsak
izbrani kazalnik v sistemu bi moral biti člen v verigi vzročno-posledičnih razmerij, ki prispeva
k izboljšanju finančne uspešnosti organizacije.
Večina avtorjev obvladovanje uspešnosti integrira v samo delovanje in strategijo organizacije
z različnimi modeli in orodji. Total Quality Management (TQM) predstavlja celostno filozofijo
poslovne odličnosti s poudarkom na merjenju in razumevanju procesov, kupcev, dobaviteljev
in vloge zaposlenih na vseh ravneh organizacije na poti do nenehnih izboljšav (Chang 2006).
Model odličnosti EFQM temelji na učenju, ustvarjalnosti in inovativnosti (Kern Pipan idr.
2011, povz. po Markič 2016). Prenovljene različice standardov kakovosti kažejo na vedno večjo
osredotočenost na kakovost in odjemalca, ne glede na vrsto, velikost in dejavnost organizacije
(ISO b. l.). Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) je oblikoval skupni samoocenjevalni okvir
za organizacije javnega sektorja (CAF), ki je orodje za celovito obvladovanje kakovosti v
javnem sektorju (EIPA 2019).
Eden od načinov merjenja uspešnosti v nepridobitnih organizacijah je primerjalna analiza.
Medvladne, medresorske, medkrajevne in medoddelčne primerjave lahko v javnem sektorju
služijo za spodbujanje konkurence tam, kjer je sicer ni. V nemškem javnem sektorju se je
uporaba merjenja uspešnosti kot sistema strateškega managementa izkazala za težavno, zaradi
kompleksnosti javne uprave in njenih deležnikov (Greiling 2005). Avtorica ugotavlja, da je bilo
2

veliko bolje sprejeto, predvsem pri lokalnih oblasteh, merjenje uspešnosti s tako imenovanimi
primerjalnimi krogi, ki so predstavljali primerjavo organizacij s podobnim poslanstvom znotraj
javnega sektorja. Conley Tyler (2005) v svoji raziskavi o uporabi primerjalne analize v
nepridobitnih organizacijah v Avstraliji ugotavlja, da je lahko primerjalna analiza učinkovito
orodje managementa v nepridobitnih organizacijah za povečanje učinkovitosti in izboljšanje
uspešnosti organizacije. Managerji morajo primerjalno analizo razumeti kot priložnost za
izboljšanje procesov in uspešnosti organizacije.

1.2

Namen in cilji naloge

Namen magistrske naloge je v teoretičnem delu opraviti pregled in analizo raziskav s področja
uspešnosti poslovanja nepridobitnih organizacij ter tako analizirati dobre prakse, ki so pozitivno
vplivale na uspešnost javnih zavodov in nepridobitnih organizacij nasploh (orodja za merjenje
in izboljšanje uspešnosti). Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega dela bomo v študiji primera
analizirali uspešnost poslovanja izbranega javnega zavoda, pri čemer bomo proučili primernost
klasičnih računovodskih metod, s katerimi se presoja uspešnost poslovanja izbranega zavoda.
Na osnovi ugotovitev analize bomo podali predloge za izboljšanje obstoječe metodologije za
presojo uspešnosti poslovanja.
Cilji magistrske naloge so:
− Podati pregled in analizo domače ter tuje literature o uspešnosti organizacij s poudarkom
na uspešnosti poslovanja nepridobitnih organizacij (javnih zavodov).
− Ugotoviti, kateri izmed teoretičnih modelov analize uspešnosti poslovanja bi bil najbolj
primeren za analizo poslovanja izbranega slovenskega javnega zavoda.
− Analizirati uspešnost poslovanja izbranega slovenskega javnega zavoda ter ugotoviti, ali
izbrani javni zavod posluje konkurenčno v slovenskem prostoru.
− Ugotoviti, ali so klasične računovodske metode, s katerimi se presoja uspešnost poslovanja
Javnega zavoda RTV Slovenija, primerne.
− Podati predloge za izboljšanje metodologije za spremljanje uspešnosti poslovanja
izbranega zavoda.

1.3

Raziskovalna vprašanja

Skladno z namenom in cilji smo oblikovali tri raziskovalna vprašanja:
− Na katerih področjih poslovanja je Javni zavod RTV Slovenija uspešen oz. neuspešen?
− Kako izboljšati uspešnost izbranega javnega zavoda?
− Ali so klasične računovodske metode, s katerimi se presoja uspešnost poslovanja izbranega
zavoda, primerne?
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1.4

Metode raziskovanja

S kritičnim pregledom tuje in domače literature smo proučili različne vidike in področja
uspešnosti organizacij. Osredotočili smo se na specifiko uspešnosti nepridobitnih organizacij.
S komparativno metodo smo povzeli in primerjali ugotovitve že opravljenih raziskav s področja
uspešnosti nepridobitnih organizacij oziroma javnih zavodov doma in v tujini. Izpostavili smo
modele, aktivnosti in managerska orodja, ki izboljšujejo uspešnost javnih zavodov. Z metodo
sinteze smo podali sklepne ugotovitve teoretičnega dela.
Praktični del temelji na študiji primera, kjer smo analizirali uspešnost poslovanja Javnega
zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju RTV Slovenija). Z izbranimi kazalniki smo primerjali
poslovanje skozi petletno obdobje od leta 2014 do leta 2018. Izbor računovodskih postavk in
kazalnikov izhaja iz usmeritev slovenskih računovodskih standardov, SRS 2016 / PSR 8 (SIR
2018) in iz AJPES modela za ugotavljanje bonitetne ocene, BON-1/Z (AJPES 2019a).
Kapitalsko ustreznost in insolventnost smo preverjali z »zlatim« bilančnim pravilom. V
nadaljevanju smo naredili dve primerjalni analizi. S prvo smo primerjali RTV Slovenija z
največjim konkurentom v Sloveniji. Z drugo primerjalno analizo pa smo RTV Slovenija
primerjali z ugledno in primerljivo javno radiotelevizijo v tujini. Primerjalni analizi temeljita
na javno objavljenih računovodskih izkazih in podatkih o tržnih deležih. Na osnovi ugotovitev
primerjalne analize podajamo predloge za izboljšave poslovanja RTV Slovenija.
Na osnovi ugotovitev iz analize smo proučili pomanjkljivosti klasičnih računovodskih metod
za spremljanje uspešnosti poslovanja izbranega zavoda. Poleg vrednostno izraženega vidika
uspešnosti smo proučili tudi nefinančni vidik v obsegu, ki smo ga lahko izvedli z
razpoložljivimi podatki. Na osnovi razpoložljivih internih podatkov smo analizirali interne
raziskave (Kolar 2016; Kolar 2017; RTV Slovenija 2018b), ki so jih v preteklih letih opravili
na RTV Slovenija, s področja organizacijske kulture, vodenja in zavzetosti zaposlenih. V sklop
analize nedenarno izraženih podatkov smo vključili tudi analizo tržnega deleža (vidik
poslovanja s strankami). Na osnovi ugotovitev analize predlagamo sistem merjenja uspešnosti
poslovanja izbranega zavoda. Z metodo sinteze smo podali zaključne ugotovitve.
Podatke smo pridobili s pomočjo javno dostopnih sekundarnih virov (AJPES, poslovna poročila
izbranih organizacij idr.). Za potrebe analize uspešnosti poslovanja Javnega zavoda RTV
Slovenija smo uporabili tudi interne vire zavoda.

1.5

Predpostavke in omejitve

V študiji primera obravnavamo javni zavod, v katerem je avtor magistrske naloge zaposlen,
zato obstaja možnost subjektivne presoje določenih vidikov. Predpostavljamo, da so podatki v
analiziranih letnih poročilih resnični in pošteni. Ugotovitev analize ne bo mogoče posplošiti na
druge javne zavode.
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2

USPEŠNOST ORGANIZACIJE

Kot smo že uvodoma ugotovili, je uspešnost najširši vidik delovanja organizacije (Markič
2016). Merjenje uspešnosti lahko razumemo kot ugotavljanje razmerja med rezultati, ki smo
jih dosegli, in cilji, ki smo jih želeli doseči. Obstoječe stanje primerjamo z želenim stanjem
(Tavčar 2009).
Vsaka organizacija mora pri svojem delovanju upoštevati celoten ekosistem, v katerem deluje.
Usmerjena mora biti v deležnike, s katerimi neposredno ali posredno deluje v soodvisnosti.
Upoštevati mora lastnosti in pravila panoge in nenazadnje se mora odzivati na spremembe in
trende v globalnem okolju. Organizacija mora samostojno in v soodvisnosti z drugimi, ki
delujejo v njenem ekosistemu, stremeti k nenehnim izboljšavam svojih procesov, poslovnih
modelov in proizvodov, da bi tako dosegala večjo učinkovitost in uspešnost (Savič 2019).

2.1

Opredelitev uspešnosti

Po klasifikaciji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS 2017),
temo, ki jo obravnavamo, uvrščamo na področje ekonomije (ekonomske in poslovne vede) ter
na področje upravnih in organizacijskih ved (management). Uspešnost pomeni delati prave
dejavnosti na pravi način ob pravem času (Tavčar 2009, 513). »Predpogoj za uspešnost
organizacije je, da nudi partnerjem v menjalnih razmerjih večje in boljše koristi kot
konkurenti.« (Tavčar 2009, 181) Uspešnost je najširši pogled na delovanje organizacije in se
kaže navzven. Odvisna je tudi od okolja, v katerem organizacija deluje (Markič 2016).
Obravnavamo jo lahko z vidika različnih ekonomskih področij, ki vplivajo na uspešnost vsake
organizacije.
Pojavi, ki tvorijo uspešnost, so: trajnostni razvoj, konkurenčnost, etika in morala, inoviranje,
poprodajne storitve, družbena odgovornost, humanizacija dela in odnosov, odličnost, kakovost
življenja in dela itn. (Markič 2016).
Kralj (2003, 202-207) definira kakovost poslovanja s tremi sestavinami: učinkovitost podjetja
navznoter (produktivnost in ekonomičnost), uspešnost podjetja v okolju in urejenost podjetja.
Uspešnost sestoji iz tržnosti, ki se nanaša na nabavno in prodajno konkurenčnost, in prožnosti,
ki se kaže v odzivanju podjetja na okolje in vplivanju nanj.
Namen merjenja uspešnosti ni nadzor zaposlenih, ampak izboljšanje procesov. Je osnova za
sprejemanje odločitev in podpora strateškim usmeritvam (Kaplan in Norton 2000).
Merila in standardi uspešnosti morajo biti skladni s smotri in cilji ter z vizijo organizacije, ki
naj bo rezultanta interesov vplivnih udeležencev. Na snovanje temeljnih zmožnosti vplivajo
uspešnost sodelavcev – znanje, finančna uspešnost, uspešnost trženja in uspešnost izvajanja
osnovne dejavnosti (Tavčar 2009, 123-125).
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Če povzamemo navedene definicije uspešnosti, ugotovimo, da je uspešnost najširši pogled na
delovanje organizacije. Odvisna je od vseh deležnikov, tako notranjih kot zunanjih. Uspešnost
je zunanji vidik organizacije, ki se kaže navzven v očeh odjemalcev, dobaviteljev, konkurentov,
lokalnega okolja, države in družbe nasploh.
Uspešnost lahko razumemo kot večdimenzionalni koncept, ki zajema vse vidike delovanja
organizacije (slika 1). V nadaljevanju predstavljamo posamezne dimenzije in vidike uspešnosti.

CELOVITA
FINANČNA + OPERATIVNA

POSLOVNA

FINANČNA

Slika 1: Dimenzije uspešnosti
Vir: Venkatraman in Ramanujam 1986.

2.2

Vrednostno izražena uspešnost

Najožji vidik uspešnosti je finančna uspešnost1, ki temelji na rezultatih, ki naj bi izpolnjevali
ekonomske cilje organizacije. Finančno uspešnost največkrat merimo s kazalniki
dobičkonosnosti, kot so dobiček na delnico, donosnost kapitala  ROE , donosnost sredstev 
ROA, donosnost naložbe  ROI in donosnost prodaje (prihodkov)  ROS (Venkatraman in
Ramanujam 1986).
Kritike merjenja finančne uspešnosti gredo največkrat v smeri, da se ta nanaša na pretekle
dogodke in je kratkoročno usmerjena. Ne omogoča implementacije sodobnih managerskih
konceptov, kot je TQM in nam ne pove veliko o delovanju organizacije v prihodnosti in o
dolgoročni, trajni uspešnosti (Zairi 1994).

V literaturi s področja managementa (Venkatraman in Ramanujam 1986; Kaplan in Norton 2000;
Niven 2003) se za vrednostno izraženo uspešnost pogosto uporablja pojem finančna uspešnost. V
drugem poglavju magistrske naloge je s tem pojmom mišljena vrednostno (v denarnih merskih enotah)
izražena uspešnost organizacije.
1
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De Waal (2008) na podlagi raziskave, kjer je analiziral podatke iz 280 objavljenih prispevkov
(raziskav) v zadnjih 30 letih s področja uspešnosti organizacij, prikazuje razliko med uspešnimi
in neuspešnimi organizacijami z naslednjimi kazalniki:



Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 10 % večjo rast prihodkov.
Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 7 % višjo donosnost sredstev (ROA).




Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 17 % višjo donosnost kapitala (ROE).
Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 20 % višjo donosnost investicij (ROA).



Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 11 % višjo donosnost prodaje (ROS).



Uspešne organizacije so v povprečju dosegle za 23 % višjo donosnost delnice.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za ugotavljanje
bonitet pravnih oseb javnega prava, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SIR
2018) uporablja prilagojene računovodske kazalnike za ugotavljanje finančne stabilnosti in
poslovne uspešnosti javnih zavodov  Boniteta BON-1/Z (AJPES 2019a):



delež dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v sredstvih,
delež kratkoročnih sredstev v sredstvih,




delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v virih sredstev,
delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev,




dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter zalog,
celotna gospodarnost,




gospodarnost poslovanja,
proizvodnost oziroma učinkovitost sredstev,



produktivnost (presežek prihodkov ali odhodkov na zaposlenega),



povprečna mesečna plača na zaposlenega.

2.3

Poslovna uspešnost

Venkatraman in Ramanujam (1986) definirata poslovno uspešnost kot koncept, ki je v središču
strateškega managementa, izboljšanje uspešnosti pa kot osrednjo nalogo strateškega
managementa. Poslovna uspešnost je širši vidik uspešnosti, ki zajema poleg finančne tudi
operativno uspešnost z nefinančnimi vidiki. Voss, Ahlstrom in Blackmon (1997) operativno
uspešnost definirajo nekoliko ožje in navajajo, da se ta nanaša na merljive vidike rezultatov
organizacijskega procesa, kot so zanesljivost, kakovost, časi proizvodnih ciklov in obračanje
zalog, ki vplivajo na poslovno uspešnost. Poslovna uspešnost se v tem primeru manifestira v
zadovoljstvu strank, tržnem deležu, denarnem toku, donosnosti sredstev (ROA), proizvodnih
stroških na enoto in v produktivnosti.
Na sliki 2 je predstavljen model, ki prikazuje glavne sestavine oziroma sisteme, ki vplivajo na
operativno in posledično na poslovno uspešnost organizacije.
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Celovita kakovost

Sočasni inženiring*
Vitka
proizvodnja
Proizvodni
sistemi

POSLOVNA
USPEŠNOST

Logistika
Organiziranost in kultura
*Sočasni inženiring je sistematičen pristop k integriranemu razvoju proizvoda v multidisciplinarnih
timih, s sodelovanjem različnih oddelkov od začetka življenjskega cikla proizvoda in usmerjen v
odjemalca.

Slika 2: Proizvodni model
Vir: Voss, Ahlstrom in Blackmon 1997.

Po modelu Venkatramana in Ramanujama (1986) predstavlja poslovna uspešnost skupno
množico finančne in operativne (procesne) uspešnosti. Tržni delež, tehnološka produktivnost,
uvajanje novih proizvodov, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih in inoviranje so ključne
sestavine operativne uspešnosti (Markič 2016). Skupaj s finančnim vidikom tvorijo poslovno
uspešnost, ki je del oziroma ožji vidik celovite uspešnosti organizacije.

2.4

Celovita uspešnost

Uspešnost je konstrukt, ki ima neskončno vidikov. Celovita uspešnost sega izven okvirov
poslovne uspešnosti, torej presega finančno in operativno uspešnost. Zajema vse dejavnike, ki
vplivajo na delovanje organizacije. Poslovna uspešnost obravnava notranjost organizacije,
nanjo ima organizacija popoln vpliv (Markič 2016). Venkatraman in Ramanujam (1986) jo
opredeljujejo kot »podmnožico« celovite uspešnosti. Celovita uspešnost vsebuje dodatne vidike
uspešnosti, ki predstavljajo pogled na organizacijo od zunaj in jo umeščajo v ekosistem  v
okolje, v katerem deluje. Markič (2016) navaja naslednje vidike, ki tvorijo celovito uspešnost:
trajnostni razvoj, ugled, preživetje, odličnost, konkurenčnost, doseganje smotrov in ciljev ter
družbeno odgovornost. V kontekstu celovite uspešnosti postane uspešnost zunanja značilnost
organizacije.
V organizaciji ISO (2018) izpostavljajo učinkovitost, kakovost, izboljšave in inovacije,
družbeno odgovornost, okoljske in kulturne dejavnike in agilnost organizacije kot glavne
sestavine celovite uspešnosti organizacije.
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De Waal (2008) je s pomočjo 35 kazalnikov opredelil pet področij, ki najbolj determinirajo
uspešnost organizacije. To so: kakovost managementa, ki je vzornik in zna ustvarjati zaupanje
in spodbujati zaposlene k rezultatom; odprtost in usmerjenost v ukrepanje, ki temelji na odprti
kulturi in dialogu in kjer so napake priložnost za učenje; dolgoročna usmerjenost z ustvarjanjem
lastnih talentov, voditeljstva in z osredotočenostjo na stranke; stalne izboljšave, ki predstavljajo
nove konkurenčne prednosti ter kakovost zaposlenih, ki imajo pobudo, so ustvarjalni,
prevzemajo odgovornost in se učijo drug od drugega.
V nasprotju z ugotovitvami večine avtorjev De Waal (2008) ugotavlja, da reorganizacija z novo
obliko organiziranosti in opolnomočenje zaposlenih z visoko stopnjo avtonomije nista ključna
elementa za večjo uspešnost. Izbira strategije ni tako pomembna kot to, da je ta edinstvena v
panogi. Kakovost zaposlenih in kakovost managementa sta pomembnejša od strategije in IKT
tehnologije.
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3

MODELI IN ORODJA ZA OBVLADOVANJE TER MERJENJE USPEŠNOSTI

Okolje, ki se vedno hitreje spreminja, vse večja konkurenca na trgu proizvodov, tehnološki in
družbeni razvoj ter vse bolj zahtevni uporabniki izdelkov in storitev pomenijo za organizacije
vse večji izziv. Obvladovanje kakovosti in uspešnosti postaja osrednja skrb managerjev v vseh
organizacijah ter pogoj za delovanje in obstoj organizacij v prihodnosti. Z merjenjem uspešnosti
ugotavljamo vrzeli med zastavljenimi in doseženimi cilji, kje so možnosti za izboljšave, kako
uspešna je organizacija v primerjavi s konkurenti in predvsem, v kolikšni meri izpolnjujemo
pričakovanja strank. V nadaljevanju poleg splošnih modelov in orodij za obvladovanje ter
merjenje uspešnosti predstavljamo tudi nekatere, ki so prilagojeni za merjenje uspešnosti
nepridobitnih organizacij.

3.1

Model celovite kakovosti (TQM)

Koncept TQM zajema tri vidike: Total se nanaša na celovito obravnavo, ki zajema celotno
organizacijo, vse oddelke in vse zaposlene; Quality pomeni kakovost, ki odraža stopnjo
odličnosti izdelkov ali storitev; Management lahko razumemo kot umetnost ali način delovanja
in ukrepanja (Besterfield, Besterfield-Michna in Besterfield 2003, po Abdulaziz 2014).
Kakovost se nanaša na zagotavljanje izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo pričakovanja tistih, ki
jih sprejemajo. Kakovost je pogoj za ohranjanje in povečevanje tržnega deleža organizacij
(Abdulaziz 2014). Ishikawa (1989, 48) definira obvladovanje kakovosti kot: »… razviti,
načrtovati, proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj
uporaben in vedno zadovoljuje potrošnika.« Obvladovanje kakovosti zajema tudi obvladovanje
stroškov in količin. Organizacija mora zagotavljati proizvode ustrezne kakovosti v ustreznih
količinah in po ustrezni ceni. To pa pomeni, da je v integrirano ali celovito obvladovanje
kakovosti (TQC) vključena celotna organizacija. Ključno je sodelovanje in prevzemanje
odgovornosti vseh zaposlenih na vseh področjih delovanja organizacije. Kakovosti ne moremo
zagotoviti z nadzorom, ampak mora biti ta vgrajena v vsak načrt in v vsak proces (Ishikawa
1989, 49-93).
Management celovite kakovosti (TQM) lahko razumemo kot doktrino in sistem teorij s
področja managementa kakovosti. Organizacija, ki uveljavlja to filozofijo, uvaja korenite in
obsežne spremembe, s ciljem nenehnih izboljšav in z namenom zadovoljstva uporabnikov
njenih izdelkov in storitev (Areh 2017). TQM je dolgoročna strategija izboljšav v organizaciji.
Je stalen in postopen proces, ki se nikoli ne konča (Rao idr. 1996, 444-445).
Prve zametke managementa kakovosti lahko zasledimo že po drugi svetovni vojni, ko je Zveza
japonskih znanstvenikov in inženirjev (JUSE) želela prispevati k obnovi japonskega
gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja (The Deming Institute 2020). S povečevanjem
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pomena konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu (predvsem ameriškem), je postala kakovost
ena od ključnih tem avtorjev na področju managementa v razvitem zahodnem delu sveta.
Leta 1961 je izšla Feigenbaumova prva izdaja knjige z naslovom Total Quality Control s
poudarkom, da so za kakovost odgovorni vsi oddelki v organizaciji (Feigenbaum 1961, po
Martinez Lorente, Dewhurst in Dale 1998). Na Japonskem so s konceptom CWQC2, ki je
temeljil na Demingovih, Juranovih in Ishikawovih dognanjih, nadzor kakovosti dojemali širše
in izhajali iz stališča, da nadzor kakovosti ni le domena specialistov, ampak vseh zaposlenih na
vseh poslovnih funkcijah (Deming 1982; Juran 1988; Ishikawa 1989, po Martinez Lorente,
Dewhurst in Dale 1998). V ZDA so se pod vplivom vedno večje konkurence začeli intenzivno
usmerjati v potrebe in pričakovanja potrošnikov. Na Japonskem je razvoj partnerstva z
dobavitelji privedel do revolucionarne teorije JIT 3. Z vključitvijo odnosov z dobavitelji,
opolnomočenjem zaposlenih in timskega dela je sredi osemdesetih letih prejšnjega stoletja
postal TQM celostna filozofija in ključno orodje managementa v organizacijah. Z uvajanjem
TQM je nadzor v tradicionalnem smislu začel izgubljati svoj pomen. Na veljavi sta pridobivala
primerjalna analiza in samoocenjevanje organizacij. Sledile so objave različnih nagrad za
kakovost in poslovno odličnost, kar je pomenilo uradno priznanje pomena TQM (Martinez
Lorente, Dewhurst in Dale 1998).
Zveza japonskih znanstvenikov in inženirjev (JUSE) je leta 1951 ustanovila Demingovo narado
za kakovost, ki se danes podeljuje v štirih kategorijah za dosežke v TQM. Deming je leta 1950,
z uvedbo statističnega nadzora kakovosti in PDCA4 kroga za nenehne izboljšave, pomembno
zaznamoval razvoj japonskega gospodarstva in kakovosti (JUSE b. l.; Moen in Norman 2006).
Leta 1982 je v knjigi z naslovom Out of the Crisis (Deming 1982) zapisal 14 načel za
management, ki izhajajo iz treh filozofskih kategorij: konstantnost namena, stalne izboljšave in
sodelovanje med funkcijami. Načela še danes veljajo za temeljni koncept izvajanja TQM in
preobrazbe organizacije (The Deming Institute 2020).
Glavni poudarki Demingovih načel so voditeljstvo, spremembe, partnerstvo, vključenost
zaposlenih ter kakovost, vgrajena v procese in proizvode z manj nadzora. Pogoj za
konkurenčnost in zagotavljanje delovnih mest je konstantnost namena izboljšav. Odgovornost
managementa in voditeljstvo za spremembe so temelj nove filozofije nenehnih izboljšav
procesov in proizvodov s ciljem nižjih stroškov in boljše kakovosti. Namesto transakcijskega
sodelovanja s številnimi dobavitelji je potrebno graditi na dolgoročnih partnerskih odnosih z
izbranimi, ki temeljijo na zaupanju in lojalnosti, kar dolgoročno pomeni boljšo kakovost in
nižje stroške. Delo managerjev ni nadzor, ampak voditeljstvo, ki pomaga zaposlenim pri

CWQC  Company Wide Quality Control (nadzor kakovosti v celotni organizaciji) je japonski koncept
kakovosti, ki vključuje vse zaposlene (Ishikawa 1989).
3
JIT – Just in Time (ravno ob pravem času) je način dobave brez zalog, ki jo je leta 1983 prvo uveljavilo
japonsko podjetje Toyota (Ishikawa 1989).
4
PDCA je kratica za Plan-Do-Check-Act / načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (Moen in Norman 2006).
2
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izboljšavah, vzpodbuja ponos in veselje do dela. Vključenost zaposlenih je potrebno graditi na
motivaciji in institucionaliziranem usposabljanju. Pregnati je potrebno strah iz organizacije, ki
preprečuje učenje in prinaša napačne podatke za sprejemanje odločitev. Prav tako je potrebno
odpraviti ovire med oddelki, saj morajo vsi zaposleni delovati za skupni cilj – kakovosten
proizvod. Letne razgovore in zunanjo motivacijo, ki prinašata frustracije in razdore, mora
zamenjati notranja motivacija zaposlenih, ki prinaša izboljšave in boljšo produktivnost
zaposlenih na dolgi rok (Deming 2002, 18-96; ASQ 2020).
Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo ameriškega ministrstva za trgovino podeljuje
nagrado MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) organizacijam, ki so uspešno
implementirale sistem managementa kakovosti v skladu s TQM. Program Baldrige Award je
usmerjen v dvigovanje konkurenčnosti organizacij z zagotavljanjem čim večje vrednosti za
uporabnika (NIST 2019).
Pomembno vlogo pri uvajanju managementa kakovosti in odličnosti v organizacije imajo tudi
ISO standardi družine ISO 9000 (poglavje 3.5), ki predstavljajo generično osnovo zahtev za
vsak TQM sistem (Rao idr. 1996, 32). V Evropi je najbolj znan mednarodni certifikat odličnosti
EFQM evropske fundacije za management kakovosti, ki temelji na sedmih merilih za merjenje
uspešnosti in ga podrobneje predstavljamo v poglavju 3.4.
Glavna izhodišča za izvajanje TQM, ki jih je pomembno zaznamoval Deming s štirinajstimi
načeli in PDCA krogom, lahko povzamemo v enostavnem modelu, ki povezuje pet osnovnih
cikličnih elementov (slika 3).
Usmerjenost v
odjemalce
Vključenost
vseh

Model
TQM

Izboljšave
procesov

Proces
načrtovanja

Management
procesov

Slika 3: Model TQM
Vir: Abdulaziz 2014.

TQM temelji na procesnem razmišljanju. Mikro procesi tvorijo procese (nize korakov), s
pomočjo katerih organizacija spreminja vložke (inputs) v rezultate (outputs) za odjemalce.
Procesi morajo določati in izvajati strategijo. V integriranem sistemu se povezujejo elementi za
izboljšanje poslovanja in preseganja pričakovanj zaposlenih, odjemalcev in drugih deležnikov.
Odjemalci so tisti, ki določajo raven kakovosti. S pomočjo raziskav, anket in intervjujev mora
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menagement vedeti, kakšne so njihove zahteve in pričakovanja. Na podlagi teh ugotovitev sledi
načrtovanje s strateškim in sistematičnim pristopom, ki vključuje kakovost kot osrednjo
komponento. Potrebno je diagnosticirati vse potencialne ovire, ki bi preprečevale izpolnitev
pričakovanj odjemalcev in jih tudi odpraviti. Management mora v tej fazi uskladiti proizvodni
proces z razpoložljivimi viri. Vidik kakovosti managementa procesov se odraža v realizaciji
načrtovanega v prakso. Pri izboljšavah procesov gre predvsem za raziskovanje, kako izboljšati
kakovost in produktivnost v prihodnosti, predvsem na podlagi povratnih informacij. V tej fazi
mora biti organizacija istočasno analitična in ustvarjalna pri iskanju in odpravi vrzeli med
lastnostmi proizvodov in pričakovanji odjemalcev. Za posebej učinkovitega se je izkazal
Demingov model izboljšav, ki poleg stalnih izboljšav predvideva tudi občasne prebojne
izboljšave (Deming 2002; Abdulaziz 2014; ASQ 2020). De Waal (2008) poudarja, da je za
izvajanje izboljšav potrebno odpraviti nepotrebne postopke, preobremenjenost z delom in
informacijami. Nujno pa je merjenje napredka, poročanje o izpolnjevanju ciljev in soočanje z
dejstvi. Stalne izboljšave proizvodov in procesov predstavljajo razvoj konkurenčnih prednosti
na podlagi temeljnih zmožnosti organizacije.
Zaposlene je treba vključiti, jih izobraževati, opolnomočiti, jim zagotoviti primerno okolje in
jih osvoboditi strahu (Ishikawa 1989, 30-46). Vključenost zaposlenih je dolgotrajen proces, ki
zahteva od managementa premik miselnosti od kratkoročne uspešnosti na dolgoročno  trajno
uspešnost. Vloga managementa se od avtoritarnega vodenja spremeni v timsko vodenje in
usposabljanje (angl. coaching), ki zajema širša znanja z različnih področij (Rao idr. 1996, 440482). Zaposlene mora management spodbujati k spremembam, izmenjavi znanj, učenju in
inoviranju ter jim omogočiti tveganje. Napake so priložnost za učenje (De Waal 2008).
Za uspešno izvajanje TQM je izrednega pomena kakovosten informacijski sistem. Zagotavljati
mora hiter in učinkovit pretok informacij med funkcijami, med timi in skozi vse organizacijske
ravni, z odkritim komuniciranjem managementa z zaposlenimi. Organizacijski cilji, povratne
informacije o uspešnosti delovanja, izkušnje o izboljšavah in reševanju problemov morajo biti
dostopne vsem zaposlenim. Zaposleni morajo biti seznanjeni z vsemi posledicami sprememb
in z informacijami uporabnikov o dojemanju njihovih proizvodov. Organizacijska struktura in
sistemi morajo omogočati kakovostne izboljšave in uresničevanje kvalitativnih ciljev skozi
podrejene kvantitatine cilje uspešnosti. Organizacijska struktura prilagodljive organizacije se
od hierarhične spreminja v bolj plosko organizacijo z manj hierahičnih ravni in z manj
nadzornih funkcij. Odločanje na nižjih organizacijskih ravneh prinaša boljše storitve za
odjemalce, bolj zadovoljne zaposlene, ki so bolj osredotočeni na cilje in večjo produktivnost.
V ospredje prihaja matrična, projektna in procesna organiziranost. Medfunkcijski avtonomni
timi ali popolnoma opolnomočeni projektni timi z močnim voditeljstvom (senior managerji)
omogočajo usmerjenost v odjemalca in v skupne kvalitativne cilje (Rao idr. 1996, 490-560;
ASQ 2020).
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Zaposleni in zunanji deležniki so pomemben vir povratnih informacij pri oblikovanju strategij
za izboljšanje kakovosti. Ko se cikel petih elementov konča (slika 3), se ponovno začne pri
usmerjenosti v odjemalce, kar prispeva tudi k motiviranosti slednjih za nadaljnje sodelovanje
(Abdulaziz 2014).
Ključ do uspešnega izvajanja TQM se skriva v zmožnosti organizacije, da vzpostavi kulturo,
kjer postane pozornost na kakovost del vsakdanjega organizacijskega vedenja način življenja
(way of life). Za uvajanje TQM so torej potrebne spremembe. Te so lahko razvojne, tranzicijske
ali transformacijske, odvisno od tega, v kateri fazi (stanju) se nahaja organizacija. Spremembe
morajo izhajati iz vizije organizacije, ki mora združiti vse zaposlene in jih poenotiti v doseganju
skupnega cilja. Institucionalizacija TQM procesov pomeni ustvarjanje učeče se organizacije,
kjer zaposleni stalno razvijajo svoje zmožnosti (Rao idr. 1996, 425-438).
Vrhnji management s poudarjeno vlogo voditeljstva mora promovirati spremembe kot nujne,
saj je status quo v poslovnem svetu lahko poguben za organizacije. Management mora nakazati
nove usmeritve, ki temeljijo na temeljnih zmožnostih organizacije, prilagodljivih procesih in
voditeljstvu na vseh ravneh organizacije. Opolnomočenje in vključenost zaposlenih uresničuje
idejo TQM, kjer zaposleni prevzemajo odgovornost tudi izven svojega področja dela in
verjamejo v poslanstvo organizacije. Zaposleni morajo imeti znanje in vse potrebne informacije
o uspešnosti njihovega delovanja. Na podlagi uspešnosti delovanja morajo biti tudi nagrajeni.
Imeti morajo občutek, da njihovo delovanje vpliva na uspešnost organizacije.

3.2

Standardi kakovosti ISO

Neodvisna, nevladna mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je bila ustanovljena leta
1947 in danes združuje 167 nacionalnih organov in povezanih članov. Republiko Slovenijo kot
polnopravni član v organizaciji ISO zastopa Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). Ko
standardi ISO postanejo del evropske standardizacije (EN) in so privzeti kot nacionalni
standardi posameznih držav, se pred oznako ISO zapiše EN in nacionalna oznaka. V primeru
Slovenije je to SIST EN ISO standard (SIST b. l.).
V 73 letih obstoja je organizacija ISO razvila in objavila več kot 21.000 standardov, s področja
tehnologije, poslovnega okolja in trajnosti. Leta 1987 je bil objavljen prvi standard
managementa kakovosti5, kot prvi v družini ISO 9000. Standardi v družini ISO 9000
obravnavajo različne vidike sistema managementa kakovosti6 in so postali med najbolj
uporabljenimi standardi v različnih organizacijah. Odgovarjajo na izzive, kako izboljšati

Management kakovosti zajema: oblikovanje politik za kakovost, načrtovanje kakovosti z določitvijo
ciljev in procesov, zagotavljanje kakovosti, nadziranje kakovosti in izboljšave kakovosti (ISO 2015a).
6
Sistem managementa kakovosti pomeni niz medsebojno povezanih elementov, ki vplivajo drug na
drugega, za oblikovanje politik, ciljev in procesov za doseganje teh ciljev na področju kakovosti (ISO
2015a).
5
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kakovost izdelkov in storitev ter kako izpolniti pričakovanja uporabnikov (ISO b. l.). Najbolj
znana in splošna standarda iz te družine sta, poleg standarda ISO 9000 (ISO 2015a), še ISO
9001 (ISO 2015b) in ISO 9004 (ISO 2018a). Standard ISO 9001 (ISO 2015b) določa merila za
sistem managementa kakovosti in je certificiran v več kot milijon organizacijah v 170 državah.
ISO 9004 (ISO 2018a) pa ponuja smernice za doseganje trajne uspešnosti organizacije. Za
celovito podporo pri uvajanju managementa kakovosti organizacija ISO ponuja še nekatere
standarde, ki izhajajo iz zgoraj navedenih splošnih standardov in zagotavljajo smernice za
posamezne sektorje in specifična področja delovanja, kot sta na primer standarda ISO 13485
(ISO 2016) in ISO/IEC/IEEE 90003 (ISO 2018b). V nadaljevanju obravnavamo tri najnovejše
ISO standarde s področja managementa kakovosti.
ISO 9000:2015 – Sistemi managementa kakovosti
Standard določa pogoje in opredelitve, ki veljajo za vse standarde managementa kakovosti in
sisteme managementa kakovosti ISO. Gre za četrto izdajo standarda 9000, ki zamenjuje
predhodni standard ISO 9000:2005 (ISO 2005). Standard 9000:2015 (ISO 2015a) zagotavlja
temeljne koncepte, načela in besedišče managementa kakovosti, ki uporabnikom omogoča
učinkovito izvajanje sistema kakovosti in uporabo drugih standardov managementa kakovosti.
Temeljna načela standarda so: usmerjenost v odjemalca, voditeljstvo, vključenost zaposlenih,
procesni pristop, izboljšave, odločanje na podlagi dejstev in management odnosov s poslovnimi
partnerji. Uporaba teh načel in konceptov standarda omogoča (ISO 2015a):



trajno uspešnost organizacij,
zaupanje uporabnikov proizvodov v sposobnost organizacije, da zagotavlja proizvode, ki
ustrezajo njihovim zahtevam,




zaupanje odjemalcev v dobavni verigi organizacije,
boljšo komunikacijo med organizacijami in drugimi deležniki z enotnim razumevanjem
besedišča managementa kakovosti,
osnovo za ugotavljanje skladnosti organizacij z zahtevami standarda 9001:2015 (ISO
2015b),




pomoč izvajalcem usposabljanja, ocenjevanja in svetovanja na področju managementa
kakovosti in



osnovo za razvijalce povezanih standardov.

Standard je namenjen organizacijam vseh velikosti, ne glede na kompleksnost in poslovni
model. Cilj standarda je spodbuditi organizacije k večji usmerjenosti v uporabnike in druge
deležnike ter njihovemu zadovoljstvu (ISO 2015a).
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ISO 9001:2015 – Sistemi managementa kakovosti (zahteve)
Standard predstavlja nadgradnjo standarda ISO 9000:2015 (ISO 2015a) in zamenjuje predhodni
standard ISO 9001:2008 (ISO 2009). Standard ISO 9001:2015 (ISO 2015b) določa zahteve
(merila) za sistem managementa kakovosti. Organizacija mora dokazati svojo sposobnost za
zagotavljanje proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in veljavne zakonske regulative.
Istočasno mora organizacija, z učinkovito uporabo sistema managementa kakovosti, slediti cilju
nenehnega izboljševanja zadovoljstva odjemalcev in drugih pomembnih deležnikov. Sistem
omogoča obvladovanje tveganj in priložnosti, povezanih s postavljenimi cilji, in nenazadnje
omogoča certificirano dokazovanje skladnosti delovanja organizacije z zahtevami, ki jih
postavlja sistem managementa kakovosti ISO 9001:2015 (ISO 2015b). Koristi, ki se jih
organizacije lahko nadejajo z uvedbo standarda, so (SIST b. l.):



Povezuje management kakovosti z organizacijskimi procesi.
Spodbuja stalne izboljšave.



Merilo za uspešnost sistema je zadovoljstvo strank.



S skupnimi cilji motivira zaposlene in spodbuja sodelovanje.



Sistem vključuje vrhnji management v širokem obsegu, ker poslovne odličnosti ni mogoče
delegirati.



Navezuje se na zakonske in regulativne zahteve.




Zahteva določitev merljivih ciljev na različnih ravneh sistema, funkcije in proizvoda.
Spodbuja učinkovito notranje komuniciranje.

Standard spodbuja procesni pristop, kar pomeni sistematično opredelitev in obvladovanje
procesov, ki so med seboj soodvisni. Procesni pristop sestavljajo štiri med seboj povezane faze:
načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj (PDCA). Načrtovanje zajema postavitev ciljev, določitev
virov in vzpostavitev procesov sistema za doseganje rezultatov. Izvedba poteka v skladu z
načrtovanjem in postavljenimi cilji. Preverjanje se nanaša na merjenje procesov (načrtovanih
aktivnosti) ter skladnosti proizvodov. Sklepni del merjenja je poročanje o rezultatih, na podlagi
katerih sledijo ukrepi za izboljšanje uspešnosti delovanja. Cikel omogoča organizacijam
zagotovitev ustreznih virov za procese in ustrezen management procesov (SIST b. l.). Za
uspešno obvladovanje procesov in sistema kot celote ima standard vgrajeno obvladovanje
tveganj, tako imenovano razmišljanje na podlagi tveganj (angl. risk-based thinking). Določiti
je potrebno dejavnike, ki utegnejo negativno vplivati na načrtovane rezultate procesov in
sistema managementa kakovosti (ISO 2015b).
Zahteve standarda ISO 9001:2015 (ISO 2015b) so splošne in so namenjene vsem
organizacijam, ne glede na vrsto, velikost ali dejavnost. Standard uporablja okvir, ki omogoča
usklajenost z drugimi standardi ISO za sisteme managementa, ki vsebujejo zahteve s področij,
kot so: ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu ter finančno poslovanje. Standard
predstavlja tudi osnovo za posamezne sektorske standarde.
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ISO 9004:2018 – Standard managementa kakovosti (smernice za doseganje trajne uspešnosti)
Z vzporedno uporabo standarda ISO 9001:2015 (ISO 2015b) in ISO 9004:2018 (ISO 2018a) si
lahko organizacija zagotovi najboljše rezultate v smislu izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti.
Standard ISO 9004:2018 (ISO 2018a) vsebuje napotke in načela managementa kakovosti, ki
organizacijam nudijo pomoč pri nenehnem izboljševanju (SIST b. l.). Standard določa
organizacijam smernice za trajno uspešnost, ki presegajo zahteve standarda ISO 9001:2015
(ISO 2015a) na tem področju. Standard ni namenjen registraciji in certificiranju s strani
zunanjega presojevalca, temveč vsebuje samoocenjevalno orodje za oceno organizacije. Če se
po načelih managementa kakovosti ravna celotna organizacija, ta predstavljajo osnovo za
poenotenje vrednot in strategije v organizaciji (ISO 2018a).
Če smo predhodno ugotovili, da gre pri standardu ISO 9001:2015 (ISO 2015a) predvsem za
osredotočenost na kakovost proizvodov, gre pri standardu ISO 9004:2018 (ISO 2018a)
predvsem za ustvarjanje zaupanja v sposobnost organizacije dosegati trajno uspešnost. Pogoj
za to je usmerjenost vrhnjega managementa v zadovoljevanje trenutnih in še posebej prihodnjih
potreb strank. V ospredju niso le odjemalci proizvodov, ampak vse zainteresirane stranke.
Poudarek je na stalnih izboljšavah v celotni organizaciji, ki jih merimo z zadovoljstvom
odjemalcev in drugih deležnikov. Struktura standarda temelji na ključnih sestavinah
organizacije za doseganje trajne uspešnosti (priloga 1).

3.3

Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC)

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard – BSC) ni le operativni sistem
merjenja uspešnosti, ampak temelj strateškega managerskega sistema za dolgoročno izvajanje
strategije organizacije. Ponuja orodja za vključitev strateškega razmišljanja v vsakdanje
managerske procese. Pretvarja poslanstvo in strategijo organizacije v cilje in celovito paleto
kazalnikov uspešnosti (Kaplan in Norton 2000).
Namen vsakega sistema merjenja uspešnosti mora biti motiviranje managerjev in zaposlenih za
uspešno izvajanje strategije. BSC omogoča posredovanje informacij, da se managerji in
zaposleni osredotočajo na ključna gibala, kar jim omogoča, da uskladijo vlaganja, spodbude in
dejavnosti za doseganje strateških ciljev (Kaplan in Norton 2000, 157-175). Gre za strateški
okvir, ki organizaciji omogoča izvajanje strategije in merjenje uspešnosti na podlagi doseganja
strateških ciljev. BSC nam zagotavlja informacije, ki služijo kot vodila za uspešnost
organizacije v prihodnosti (Niven 2003). Osrednje vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je: »…
kaj moramo storiti, da uresničimo svojo vizijo.« (Kaplan in Norton 2000, 309)
Uravnoteženi sistem kazalnikov se imenuje uravnoteženi zaradi uravnoteženosti med
vrednostno izraženimi in nevrednostno izraženimi kazalniki, med notranjimi in zunanjimi
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sestavinami organizacije (deležniki  procesi) ter med preteklo in prihodnjo uspešnostjo
(finančni rezultati – procesi) (Niven 2003, 23-24).
BSC lahko razumemo kot strateški managerski sistem, kjer morajo biti finančni in nefinančni
kazalniki del informacijskega sistema za vse zaposlene in kjer se morajo odgovorni za
sprejemanje odločitev zavedati finančnih posledic svojih odločitev. BSC je predvsem sistem
komuniciranja, obveščanja in učenja in ne sistem nadzora. Ključni managerski procesi, ki se
izvajajo s pomočjo BSC, so (Kaplan in Norton 2000, 20-37):


pojasnjevanje ter udejanjanje vizije in strategije,




posredovanje in povezovanje strateških ciljev in kazalnikov,
načrtovanje, zastavljanje ciljev ter usklajevanje strateških pobud,



učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje procesa učenja.

Kazalniki, ki izhajajo iz strategije organizacije so razvrščeni v štiri vidike: finančni vidik, vidik
poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. BSC
ohranja tradicionalne vrednostno izražene kazalnike uspešnosti, ki so odraz preteklih
dogodkov, vendar uvaja tudi nevrednostno izražene, ki so gonila prihodnje vrednostno izražene
uspešnosti organizacije in omogočajo spreminjanje strategije organizacije v oprijemljive cilje
(Niven 2003).
Finančni vidik
Nekateri kritiki v denarni merski enoti izraženih kazalnikov so mnenja, da so ti glavni krivec
za kratkoročno usmerjenost managerjev in da pretirana prizadevanja za uresničevanje v denarni
merski enoti zastavljenih ciljev zagotavljajo slabe smernice za trajni uspeh. V denarni merski
enoti izraženi kazalniki so lahko posebej problematični pri merjenju uspešnosti v nepridobitnih
organizacijah, kjer glavni cilj ni ustvarjanje dobička in vrednosti za delničarje, ampak predvsem
zagotavljanje kakovostnih javnih storitev (Moullin 2017; Kwokwah Yeung in Connell 2006).
Moore (2003) meni, da je BSC pomenil velik preskok v pogledu na uspešnost organizacije. Od
uspešnosti na podlagi preteklih finančnih rezultatov, je postalo osrednje vprašanje, kaj mora
organizacija storiti za v denarnih merskih enotah izraženo uspešnost v prihodnosti. Ne glede na
to, je avtor mnenja, da je BSC premalo prilagojen za merjenje uspešnosti nepridobitnih
organizacij. Niven (2003, 23-24) meni, da se kazalniki pretekle in prihodnje uspešnosti med
seboj podpirajo. Prvi so dokaz, da smo na pravi poti in da dosegamo cilje izboljšav, ki so
usmerjeni v stranko. Kazalniki prihodnje uspešnosti pa nam povedo, kako bomo te cilje dosegli.
Kaplan in Norton (2000, 46-57) menita, da mora BSC ohraniti močan poudarek na v denarni
merski enoti izraženih rezultatih, kjer bi moral sistem kazalnikov začeti opis strategije z
dolgoročnimi denarno izraženimi cilji in jih nato povezati z ukrepi, cilji in kazalniki ostalih treh
vidikov na poti do dolgoročne ekonomske uspešnosti.
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Kaplan in Norton (2000, 322) predlagata osnovne, v denarni merski enoti izražene cilje in z
njimi povezane osnovne kazalnike glede na fazo življenjskega cikla organizacije:


Rast: rast in splet prihodkov (razširitev ponudbe, novi trgi, višja dodana vrednost).




Zrelost: dobičkonosnost, ekonomska dodana vrednost.
Upadanje: produktivnost, stroškovna učinkovitost.

Za oblikovanje kazalnikov v javnem sektorju in drugih nepridobitnih organizacijah Niven
(2003, 203) poudarja usmeritev v obvladovanje proizvodnih stroškov (izboljšave), obogatitev
prihodkov (dodatni viri, sofinanciranje) in finančno poslovanje (učinkovitost, transparentnost).

Vidik poslovanja s strankami
Vidik poslovanja s strankami v sistemu kazalnikov preoblikuje poslanstvo in strategijo v
specifične cilje na področju ciljnih strank in tržnih segmentov. Z izbrano skupino osnovnih
kazalnikov tako ugotavljamo tržni delež, pridobivanje novih strank ter zadovoljstvo in
dobičkonosnost strank (Kaplan in Norton 2000, 94).
Za merjenje uspešnosti v nepridobitnih organizacijah Niven (2003, 192-194) predlaga
kategorije kazalnikov dveh skupin:


Zadovoljstvo strank: točnost dobave, dosegljivost storitev, partnerstvo (občutek
razumevanja) in svetovanje (vsestranska pomoč strankam).



Vrednostne predpostavke strank: edinstvenost proizvoda, operativna odličnost (odlična
izkušnja stranke), intimnost stranke (dolgoročna pozornost).

Merjenje uspešnosti nepridobitnih organizacij se najbolj razlikuje od merjenja uspešnosti v
pridobitnih prav v pomembnosti vidika s strankami. V nepridobitnih organizacijah ta vidik
stopa v ospredje in je najpomembnejši. Osredotočenost na (vse) stranke z zadovoljevanjem
njihovih potreb pomeni izpolnjevanje poslanstva, kar je glavni motiv delovanja in obstoja
nepridobitnih organizacij (Niven 2003, 34).

Vidik notranjih poslovnih procesov
Procesi, cilji in kazalniki z vidika notranjih poslovnih procesov se opredelijo na podlagi v
denarni merski enoti izraženih ciljev in ciljev z vidika poslovanja s strankami. Model osnovne
verige vrednosti notranjih poslovnih procesov zajema proces inovacij, operativni proces
(stroški po aktivnostih  ABC, kakovost, roki) in proces poprodajnih storitev. Primeri
kazalnikov uspešnosti z vidika notranjih poslovnih procesov so: delež prodaje novih izdelkov,
delež prodaje lastnih – zaščitenih izdelkov, število novih izdelkov na trgu v primerjavi z
načrtovanimi in v primerjavi s konkurentom, proizvodne zmogljivosti ter čas potreben za razvoj
novih izdelkov (Kaplan in Norton 2000, 101-124).
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Pri nepridobitnih organizacijah je tudi z vidika notranjih poslovnih procesov v ospredju stranka.
BSC nas vodi k snovanju ciljev ter k obvladovanju in merjenju procesov, ki vodijo v izboljšave
rezultatov za stranke in tako v izpolnjevanje poslanstva. Merjenje uspešnosti je usmerjeno v
kakovost (izboljšave), inovacije, partnerstvo (z drugimi organizacijami), marketing (4P),
zbiranje sredstev in drugo (v perspektivi stranke) (Niven 2003, 35, 194-195).
Vidik učenja in rasti
Cilji z vidika učenja in rasti predstavljajo infrastrukturo in so gibalo za doseganje ambicioznih
ciljev ostalih treh vidikov uspešnosti. Opredelimo lahko tri glavne kategorije kazalnikov vidika
učenja in rasti (Kaplan in Norton 2000, 135-136):


sposobnost zaposlenih (zadovoljstvo, produktivnost, zapolnitev strateških delovnih mest,
izboljšave, nove zamisli, zaposleni katerih cilji so usklajeni s strateškimi cilji),




zmogljivost informacijskega sistema (dostopnost strateških informacij) in
motivacija, avtonomnost in usklajevanje.

Kaplan in Norton (2000) poudarjata, da je zadovoljstvo zaposlenih osnovni pogoj za večjo
produktivnost, odzivnost, kakovost in širšo ponudbo storitev. Glavna gibala zadovoljstva so:
vpetost v odločitve, tehnološka infrastruktura, prijetno delovno okolje, priznanje za dobro
opravljeno delo, dostop do informacij in splošno zadovoljstvo z organizacijo. Kaplan in Norton
(2000, 269) v svoji raziskavi ugotavljata, da skrb za moralo zaposlenih ni le plemenito dejanje
organizacije. Ta se odraža v denarni merski enoti izraženih rezultatih organizacije, predvsem v
izboljšanem zadovoljstvu strank, krajših dobah izterjave terjatev in nenazadnje v donosnosti
vloženega kapitala.
Zaposleni so nit, ki povezuje ostale tri vidike BSC. Posebej v nepridobitnih organizacijah, z
omejenimi finančnimi viri, so motivirani in usposobljeni zaposleni ključ in gonilo stalnih
izboljšav procesov, usmerjenih v rezultate za stranke (Niven 2003, 35-36).
Uravnoteženi sistem kazalnikov in strategija
Strategija predstavlja prioritetne usmeritve organizacije za uresničevanje poslanstva. BSC je
mehanizem za prikazovanje, razumevanje in udejanjanje strategije z operacionalizacijo v cilje,
aktivnosti in merila v vseh štirih vidikih BSC (Niven 2003, 19-144).
BSC mora biti oblikovan tako, da se strategija organizacije prenese v kazalnike. Ti so med seboj
povezani in predstavljajo vzročno-posledično mrežo, ki zajema vse štiri vidike. BSC mora
vsebovati ustrezen splet gibal uspešnosti in kazalnikov (slika 4). Gibala uspešnosti v primerjavi
z osnovnimi kazalniki izražajo posebno strategijo posamezne enote – so bolj specifična in so
vnaprejšnji kazalniki. Sporočajo nam, kako naj ukrepamo danes za boljše rezultate v prihodnje.
Osnovni kazalniki so bolj splošni, sporočajo končni cilj strategije (tržni delež, dobičkonosnost,
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zadovoljstvo strank) in imajo navadno časovni zamik. Povedo nam, če so prizadevanja v
določenem obdobju prinesla želene rezultate (Kaplan in Norton 2000, 157-175).

STRATEŠKI CILJI
STRATEŠKI KAZALNIKI
(z zamikom)
GIBALA USPEŠNOSTI
(vnaprejšnji kazalniki)

Slika 4: Strateški kazalniki in gibala uspešnosti
Vir: Kaplan in Norton 2000.

Za uspešno izvajanje strategije BSC omogoča uskladitev ciljev oddelkov in posameznikov ter
vzpostavlja soodvisnost med kratkoročnimi operativnimi cilji in dolgoročnimi strateškimi cilji.
Sistem pomaga pri razporejanju sredstev, ustvarjanju strateških pobud in pri načrtovanju letne
strategije. Managerjem daje priložnost za strateško učenje tako, da na podlagi vrzeli med
dejansko in načrtovano uspešnostjo preverja, ali so njihove strateške hipoteze pravilne. S
pomočjo povratnih informacij in učenja z dvojno zanko, tako obstoječe strategije in cilje
korigirajo ali jih celo zamenjajo z novimi (Kaplan in Norton 2000, 204-288).
BSC je izraz skupne vizije organizacije, ki s cilji in kazalniki daje jasno usmeritev organizacije
in spodbuja k skupnem delovanju. Je dinamično orodje, ki se v skladu z načrtovanim ciklom
vsaj enkrat letno pregleduje in posodablja. Organizaciji omogoča in narekuje spremembe, ki
sledijo spremembam sodobnega poslovnega okolja (Niven 2003).
Uravnoteženi sistem kazalnikov v nepridobitnih organizacijah
Izhodiščna razlika v uporabi BSC v nepridobitnih organizacijah je ta, da v finančnem vidiku
sistema dobička ne moremo razumeti kot jasen dolgoročni cilj, ampak bolj kot omejitev.
Uspešnost nepridobitnih organizacij moramo meriti z oceno, kako učinkovito in uspešno
zadovoljujejo potrebe svojih strank (Moullin 2017).
Moore (2003) ugotavlja, da BSC sicer uvaja tri nefinančne vidike merjenja uspešnosti, vendar
je finančni vidik še vedno na vrhu hierarhične lestvice. Nefinančna merila služijo predvsem
zagotavljanju dolgoročne v denarni merski enoti izražene uspešnosti, kar pa ne more biti glavni
cilj nepridobitnih organizacij. Glavni cilj in razlog obstoja nepridobitnih organizacij je
zagotavljanje kakovostnih družbenih dobrin. Avtor zato predlaga razvoj meril v smeri merjenja
izpolnjevanja poslanstva organizacije.
Nivenov model BSC, ki izhaja iz Kaplan-Nortonovega modela, je prilagojen merjenju
uspešnosti v javnem sektorju in drugih nepridobitnih organizacijah in postavlja na vrh hierarhije
modela poslanstvo organizacije (slika 5). Niven (2003) poudarja, da se merjenje v nepridobitnih
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organizacijah ne sme omejiti na merjenje vložkov in rezultatov, ampak mora model omogočati
obogatitev poslanstva organizacije. Merjenje uspešnosti in učenje iz rezultatov vodi
organizacijo vedno bližje izpolnjevanja poslanstva.

POSLANSTVO

Vidik stranke

Finančni vidik

Strategija

Vidik notranjih
poslovnih procesov

Vidik učenja in rasti
zaposlenih

Slika 5: BSC za javni sektor in nepridobitne organizacije
Vir: Niven 2003, 32.

3.4

Model odličnosti (EFQM)

Model je managerski samoocenjevalni okvir za obvladovanje uspešnosti in razvoj organizacij
za prihodnost. Razvit je bil v evropski fundaciji za management kakovosti EFQM (European
Foundation for Quality Management), na podlagi izmenjave znanj in dobrih praks v številnih
evropskih organizacijah. Namen fundacije je priznavanje in uveljavljanje trajnostnega uspeha
organizacij (EFQM 2012). Model EFQM temelji na evropskih vrednotah, prvič izraženih v
Evropski konvenciji o človekovih pravicah leta 1953 in na načelih trajnostnega in družbeno
odgovornega podjetništva organizacije Združenih narodov UN Global Compact (ECHR 2010;
UN Global Compact b. l., po EFQM 2012).
Model EFQM ponuja možnost preobrazbe celotne organizacije na vseh organizacijskih ravneh
na poti k odličnosti. Organizacijam je v pomoč pri opredelitvi namena, ustvarjanju inovativne
kulture, razvijanju močnega voditeljstva, preobrazbi organizacije in pri reševanju edinstvenih
izzivov (EFQM 2020). Z merjenjem nam model omogoča razumeti, na katerih področjih
organizacija dosega trajnostne vrednosti in kje so vrzeli za izboljšave (EFQM 2019).
Organizacije, ki model uspešno implementirajo v svoje delovanje, so lahko prejemnice
mednarodnega certifikata odličnosti EFQM, ki je lahko referenca za sklepanje partnerstev z
uspešnimi organizacijami, ki delujejo po načelih odličnosti. Javna agencija SPIRIT Slovenija v
imenu RS vsako leto podeljuje nagrade za poslovno odličnost (PRSPO). Na podlagi ocene meril
modela EFQM, so organizacije nagrajene s certifikatom EFQM »Prepoznani v odličnosti«
(Vinkovič 2020).
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Z izhodiščem, da nobena organizacija ni enaka drugi, je bila leta 2019 zasnovana nova različica
modela EFQM (EFQM 2019). Ker je za preobrazbo organizacije potreben celostni pristop, se
model osredotoča na kulturo organizacije, s ciljem povečati zadovoljstvo vseh deležnikov,
uspešnost organizacije in trajnostno ustvarjanje vrednosti (SPIRIT 2020). Model pomaga
razumeti vzročno-posledična razmerja med aktivnostmi in rezultati ukrepov, ki jih organizacija
izvaja. Struktura modela temelji na treh temeljnih vprašanjih: 1. Zakaj organizacija obstaja 
kakšen je njen namen7 in zakaj ima določeno strategijo? Sprašujemo o usmeritvi organizacije;
2. Kako namerava organizacija uresničiti svoj namen in strategijo? Sprašujemo o izvedbi; 3.
Kaj je organizacija dosegla do sedaj in kaj namerava doseči v prihodnosti? Sprašujemo se o
rezultatih. Za odgovore na tri temeljna vprašanja model ponuja sedem meril in 30 podmeril
(EFQM 2019):


Merilo 1 (usmeritev) ocenjuje namen, ki pojasnjuje, zakaj je dejavnost organizacije
pomembna, vizijo, ki nakazuje smer organizacije v prihodnosti in strategijo, ki nam
razkriva način, kako namerava organizacija dosegati namen.



Merilo 2 (usmeritev) ocenjuje organizacijsko kulturo, ki se mora odražati kot kultura
sprememb in odličnosti v vedenju znotraj organizacije in v vedenju z zunanjimi deležniki.
Merilo ocenjuje tudi voditeljstvo, ki predstavlja organizacijo kot vzornika obvladovanja
sprememb v svojem ekosistemu.



Merilo 3 (izvedba) ocenjuje vključevanje ključnih deležnikov, ki mora temeljiti na trajnih
odnosih, odgovornosti, etičnosti in zaupanju.



Merilo 4 (izvedba) ocenjuje ustvarjanje trajne vrednosti za ciljne skupine in ključne
deležnike (ki so opredeljeni v strategiji in namenu organizacije) s prilagajanjem izdelkov
in storitev novim zaznavam sedanjih in bodočih potreb.



Merilo 5 (izvedba) ocenjuje obvladovanje uspešnosti delovanja in transformacij.
Organizacija mora biti uspešna pri tekočem poslovanju in se istočasno odzivati na
spremembe v okolju.



Merilo 6 (rezultati) ocenjuje dojemanje deležnikov na podlagi zaznav osebnih izkušenj
odjemalcev, zaposlenih, poslovnih in vladnih deležnikov, poslovnih partnerjev in družbe.



Merilo 7 (rezultati) ocenjuje strateško in operativno uspešnost. Ugotavljamo, v kolikšni
meri organizacija s svojo strategijo in z ustvarjanjem trajnostne vrednosti dosega namen
ter kakšna je njena sposobnost za prihodnost. Na podlagi rezultatov in z razumevanjem
vzročno-posledičnih razmerij ukrepamo na področjih usmeritev in izvedbe.

7

Namen je pojem, ki presega poslanstvo in nam pove, zakaj organizacija obstaja s pogledom v
prihodnost. Poslanstvo nam govori, kaj organizacija počne, s katerimi dejavnostmi se ukvarja ali kaj je
razlog njenega obstoja danes. Namen presega cilje in strategije organizacije, je naše vodilo v prihodnost,
ki zadeva vse zaposlene, njihove vrednote ter nas navdihuje k spremembam. Namen ne pomeni le delati
ustrezne proizvode za uporabnike, ampak narediti uporabnike zadovoljne, srečne. Ne omejuje se le na
razvoj organizacije, pomemben je razvoj celotne družbe (HBR 2016).
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Poleg meril za ocenjevanje uspešnosti organizacije model EFQM vsebuje diagnostično orodje
RADAR8 (ocenjevalne tabele), ki organizacijam omogoča boljše obvladovanje trenutnega
načina dela ter ugotavljanje lastnih prednosti in priložnosti za prihodnost (priloga 2). Gre za
ocenjevanje pristopov in njihovih atributov, ki jih organizacija uvaja v svoje delovanje na poti
k odličnosti in jih povezuje z merili modela EFQM. Logika RADAR predvideva, da
organizacije v svojih strategijah določijo rezultate, ki jih želijo doseči in opredelijo pristope za
doseganje teh rezultatov. RADAR je metoda vrednotenja pristopov z numeričnimi vrednostmi
od 0 do 1000 točk, ki se lahko uporablja tako pri samoocenjevanju organizacij kot tudi pri
zunanjem ocenjevanju. Organizacije se lahko na ta način primerjajo z drugimi organizacijami
in se potegujejo za pridobitev evropskega priznanja EFQM nagrade za odličnost (EFQM 2019).

3.5

Skupni ocenjevalni okvir (CAF)

Evropski inštitut za javno upravo (EIPA), center za vire (CAF-RC) in združenje predstavnikov
javnih uprav EUPAN ponujajo skupni ocenjevalni okvir CAF. Na podlagi izkušenj ter
izmenjave znanj in dobrih praks je nastalo orodje za management uspešnosti v javnem sektorju.
CAF naj bi služil kot »kompas« za pomoč managerjem najti pot do odličnosti v organizacijah
javnega sektorja (EIPA 2018).
Leta 2019 je izšla peta različica modela CAF (EIPA 2019). V družini modelov celovite
kakovosti (TQM) in z izhodiščem v modelu odličnosti EFQM (EFQM 2019) predstavlja orodje
za celovito obvladovanje kakovosti, razvito s strani javnega sektorja in po meri za organizacije
javnega sektorja. Z namenom doseganja odličnosti in večje uspešnosti v organizacijah javnega
sektorja, je bilo leta 2019 registriranih 4.100 uporabnikov modela CAF, tako v državah članicah
EU kot tudi v državah izven Evrope (EIPA 2019).
Namen koncepta CAF je spremeniti birokratsko organizacijo javnega sektorja v sodobno
organizacijo s kulturo kakovosti delovanja. Cilj je na eni strani povečati uspešnost delovanja
organizacije, na drugi strani pa izboljšati kakovost storitev za uporabnike – državljane. CAF
omogoča tako učenje znotraj organizacije kot tudi primerjavo z drugimi organizacijami in je
lahko del strategije povečevanja uspešnosti organizacije (EIPA 2013). Samoocena modela
temelji na merilih, ki so prevzeta kot skupna s strani članic EU. Pomeni priložnost za izboljšave
na podlagi samoocene posamezne organizacije in priložnost za izmenjavo dobrih praks med
posameznimi enotami, organizacijami iste javne uprave ali med različnimi javnimi upravami v
različnih državah (Kalfa 2018).

RADAR je kratica, ki izraža Results  rezultate, Approaches  pristope, Deploy  udejanjanje (uvedba
in razširjanje), Assess and Refine  ocenjevanje in izpolnjevanje (EFQM 2019).
8
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CAF temelji na osmih načelih odličnosti (EIPA 2019):


Usmerjenost k rezultatom za vse udeležence glede na zastavljene cilje.



Osredotočenost na uporabnike se nanaša na trenutne in potencialne uporabnike, ki jih
organizacije vključujejo v razvoj in izboljšave.



Management in stalnost namena poudarja vizionarsko vodenje in ustvarjanje notranjega
okolja z vrednotami, kjer se zaposleni identificirajo s cilji organizacije.
Management na podlagi procesov in dejstev pomeni usmerjenost v procesno delovanje ter
sprejemanje odločitev na podlagi analiz in informacij.




Razvoj in vključenost zaposlenih poudarja, da so zaposleni bistvo organizacije in le njihov
razvoj, opolnomočenje in zaupanje omogočajo njihovo vključenost in popolno sodelovanje
v korist organizacije.



Nenehno učenje, inoviranje in izboljšave so način premagovanja »statusa quo«, kar bi
moral biti cilj vsake organizacije na poti k odličnosti.



Razvoj partnerstva je za organizacije v javnem sektorju izjemnega pomena, saj so pri
ustvarjanju vrednosti za uporabnika odvisne tudi od drugih organizacij.



Družbena odgovornost je vodilo organizacij, da pri svojem delovanju izpolnjujejo glavna
pričakovanja in zahteve lokalne in svetovne skupnosti.

Model CAF (slika 6) ponuja devet osnovnih merilih za celovito analizo uspešnosti delovanja
organizacije ter prikazuje vzročno-posledična razmerja dejavnikov in rezultatov. Merila od ena
do pet se nanašajo na dejavnike, ki opredeljujejo, kaj organizacija dela in na kakšen način.
Obravnavajo managerske prakse pri izvajanju nalog in doseganju zastavljenih ciljev. Merila od
šest do devet pa se nanašajo na rezultate, ki so posledica dejavnikov in jih organizacija dosega
na različnih področjih.
DEJAVNIKI

REZULTATI
7. Rezultati
zaposlenih

3. Zaposleni

1. Management

2. Strategija in
načrtovanje

6. Rezultati
usmerjeni v
uporabnike

5. Procesi

8. Rezultati
družbene
odgovornosti

4. Partnerstva
in viri

INOVIRANJE IN UČENJE

Slika 6: Model CAF
Vir: EIPA 2019.
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9. Ključni
rezultati
uspešnosti

V nadaljevanju na kratko opišemo 28 podmeril, ki jih zajema devet meril modela CAF (EIPA
2019):




Merilo 1 (voditeljstvo): Usmerjanje organizacije z razvijanjem poslanstva, vizije in vrednot
se osredotoča na organizacijsko strukturo z jasno opredeljenimi odgovornostmi in na
procese, ki morajo omogočati izvajanje strategije. Vodenje organizacije ter obvladovanje
njene uspešnosti in stalnih izboljšav temelji na merljivih ciljih, ki odražajo rezultate in
učinke. Procesi stalnih izboljšav morajo biti osrednji cilj managementa kakovosti.
Navdihovanje, motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter dajanje zgleda mora
temeljiti na zaupanju, odprti komunikaciji in kulturi učenja, z delegiranjem pristojnosti, ki
motivira zaposlene. Obvladovanje odnosov s političnimi organi in drugimi deležniki je
specifična vloga managerjev v javnem sektorju, saj ti velikokrat sooblikujejo cilje
organizacije in vplivajo nanjo.
Merilo 2 (strategija in načrtovanje): Ugotovitev potreb in pričakovanj deležnikov je osnova
za izvajanje poslanstva. Razvoj strategij in načrtov na podlagi pridobljenih informacij
pomeni opredelitev strateških ciljev, ki morajo biti v skladu z javnimi politikami, s
potrebami pomembnih deležnikov, z družbeno odgovornostjo, z vizijo managementa in v
skladu z razpoložljivimi viri. Sporočanje, implementacija in pregled strategij in načrtov
predstavlja fazo oblikovanja kazalnikov in sistem spremljanja rezultatov, ki se uporabi v
naslednji, izvedbeni fazi. Za uspešno izvajanje strategije morajo biti jasni cilji dobro
skomunicirani tako zaposlenim kot tudi zunanjim deležnikom. Management sprememb in
inoviranja za agilno in odporno organizacijo se nanaša na implementacijo inovativnih
izboljšav procesov, metod dela in inovativnih proizvodov z večjo dodano vrednostjo za
uporabnike.



Merilo 3 (zaposleni): Podmerilo Management človeških virov za podporo strategiji
organizacije ocenjuje uskladitev strateških ciljev organizacije z zmožnostmi in cilji
zaposlenih. Razvoj in management kompetenc zaposlenih mora temeljiti na strateškem
načrtovanju človeških virov, s posebno pozornostjo na razvoju talentov. Vključitev in
opolnomočenje zaposlenih ter podpora njihovemu dobremu počutju v organizaciji se kaže
v zavzetosti zaposlenih. Ustvarja se okolje, kjer zaposleni vplivajo na odločitve in s tem
tudi na lastno delo. Tako nastaja prostor za odprto komuniciranje, ustvarjalnost, inovacije
in predloge za izboljšave.



Merilo 4 (partnerstva in viri): Za organizacije javnega sektorja je za doseganje strateških
ciljev pomembno razvijanje in vzdrževanje partnerstev s ključnimi organizacijami. Pri
pridobivanju povratnih informacij in pri sooblikovanju storitev je posebej pomembno
sodelovanje z državljani in organizacijami civilne družbe. Finančno poslovanje mora biti
odgovorno, stroškovno učinkovito in trajnostno naravnano. Management informacij in
znanja, ki temelji na pravočasnih in kakovostnih informacijah je ključnega pomena za
razvoj kompetenc zaposlenih. Management tehnologije mora izhajati iz vizije in strategije
organizacije in mora podpirati strateške in operativne cilje na trajnostni način. Management
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infrastrukture mora temeljiti na stroškovni učinkovitosti in trajnosti ter mora biti usmerjen
v potrebe uporabnikov in zaposlenih.


Merilo 5 (procesi): Usmerjenost procesov v povečanje vrednosti za uporabnike in
državljane mora temeljiti na procesih, ki podpirajo strateške in operativne cilje, na
sistematični analizi potreb uporabnikov in agilni organizaciji. Za zagotavljanje proizvodov
za potrebe uporabnikov, državljanov in drugih deležnikov je potrebno izkoriščati znanja in
ustvarjalnost širše družbe. Vključenost in soodločanje vseh deležnikov zagotavlja večjo
trajnost kakovosti, poslovanje organizacije pa postane razumljivejše in preglednejše ter
tako legitimnejše. Usklajenost procesov znotraj organizacije in z drugimi organizacijami
pomeni, da mora biti celotna storitvena veriga usmerjena k skupnemu izidu  vrednosti za
uporabnika.



Merilo 6 (rezultati usmerjeni v uporabnike / državljane): Merjenje zaznavanja uporabnikov
oziroma državljanov pomeni pridobivanje neposrednih povratnih informacij o različnih
vidikih delovanja organizacije in o njenih proizvodih. Merjenje uspešnosti z vidika
uporabnikov se izvaja skozi merjenje kakovosti proizvodov s kazalniki managementa
uspešnosti (čas obdelave, rok dobave, število reklamacij, cena itn.).



Merilo 7 (rezultati zaposlenih): Merjenje zaznavanja zaposlenih se nanaša na dojemanje
delovnega mesta. Merjenje zajema vključenost pri sprejemanju odločitev, odprtost
organizacije za inovacije in spremembe, komunikacijo in dostop do informacij ter delovne
pogoje. Merjenje uspešnosti zaposlenih se meri z notranjimi kazalniki, ki omogočajo
zaposlenim vpogled v doseganje rezultatov (razvoj spretnosti).



Merilo 8 (rezultati družbene odgovornosti): Merjenje zaznavanja družbene odgovornosti
nam daje informacije o vplivu organizacije na družbo (kakovost življenja, demokracija,
etično vedenje). Merjenje uspešnosti z vidika družbene odgovornosti se osredotoča na
ukrepe, ki jih organizacija izvaja na tem področju (aktivnosti za ohranjanje virov in
trajnosti, programi za zmanjševanje zdravstvenih tveganj).



Merilo 9 (ključni rezultati uspešnosti): Zunanji rezultati (javna vrednost) odražajo stopnjo
zadovoljitve pričakovanj zunanjih deležnikov in ustvarjene javne vrednosti v skladu z
vizijo, poslanstvom in strateškimi cilji organizacije. Ocenjuje se uresničitev ključnih ciljev,
torej učinkov (storitve, proizvodi) in rezultatov (vpliv dejavnosti organizacije na zunanje
deležnike in celotno družbo). Notranji rezultati (stopnja učinkovitosti) so odvisni predvsem
od učinkovitosti notranjih procesov, finančnega poslovanja organizacije in učinkovite
uporabe virov (rezultati izboljšav in inovacij procesov, rezultati primerjalne analize,
rezultati notranjih pregledov in revizij, rezultati izpolnjevanja v denarni merski enoti
izraženih ciljev).

CAF ponuja dve vrsti ocenjevalnih lestvic, ki temeljijo na krogu PDCA (načrtuj – izvedi –
preveri – ukrepaj). S klasično kumulativno lestvico od 0 do 100 ugotavljamo fazo PDCA
vsakega podmerila. Z natančno lestvico nato podrobneje analiziramo podmerila. Na ta način
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ugotavljamo, na katerih področjih PDCA je potrebno ukrepati. Sledi dveletno izvajanje načrta
za izboljšave in nato spet samoocena CAF, ki se predvidoma izvaja vsaki dve leti (EIPA 2019).

3.6

Sistem merjenja učinkovitosti in uspešnosti javne uprave (PIPA)

Sistem merjenja učinkovitosti in uspešnost javne uprave (angl. The Performance Indicator(s)
of the Public Administration – PIPA) sta razvila in preizkusila Andoljšek in Seljak (2005), s
pomočjo študije primera v Davčni upravi Republike Slovenje. Primerjala sta posamezne davčne
urade, ki opravljajo enako dejavnost s kazalniki z različnih področij delovanja.
Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti posameznih področij ne morejo biti enaki za vse
institucije javnega sektorja. Zaradi različnih ciljev in nalog ter socialno-ekonomskega stanja
različnih institucij je potrebno prilagoditi tudi kazalnike, lahko pa kategorije sistema kazalnikov
razumemo kot univerzalne in primerljive med institucijami z različnimi dejavnostmi. Andoljšek
in Seljak (2005, 69-82) sta pri razvoju sistema PIPA opredelila pet osnovnih kategorij
(dejavnikov vpliva) sistema kazalnikov, znotraj katerih se oblikujejo kazalniki za merjenje
učinkovitosti in uspešnosti za posamezno področje. Zmožnost zaposlenih, tehnika in
tehnologija ter organizacija so kategorije, ki izražajo učinkovitost. Četrta kategorija izraža
kakovost, ki je temeljni pogoj za uspešnost. Peta kategorija je izid, ki s kazalniki neposredno
izraža doseganje cilja poslovanja in s tem uspešnost institucije.
Zaradi raznolikosti dejavnosti v javni upravi in velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na
vrednost pojava, se oblikujejo agregatni kazalniki na treh stopnjah združevanja (priloga 3).
Prvostopenjski kazalnik je enoten in predstavlja učinkovitost in uspešnost posamezne
institucije. Ravno tako so enotni kazalniki druge stopnje, ki predstavljajo pet osnovnih kategorij
za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti. Nižje stopnje kazalnikov pa določi management
posamezne institucije glede na dejavnost delovanja. Sistem PIPA je tako na prvih dveh stopnjah
enoten in predpisan, na nižjih stopnjah pa prepuščen managementu posameznih institucij
(Andoljšek in Seljak 2005, 100-103) .
Kazalniki zmožnosti zaposlenih izražajo razmerje med prihodki enote in vložki (odhodki za
plače ali število zaposlenih). Posebna skupina kazalnikov vključuje mere, ki zajemajo
dejavnosti za boljšo učinkovitost in uspešnost zaposlenih v prihodnosti, kot sta izobraževanje
in motivacija. Kazalniki tehničnih virov predstavljajo razmerje med učinki (točke ali prihodki)
in vložki (fizične ali denarne enote) tehničnih virov. V posebno skupino kazalnikov
učinkovitosti in uspešnosti v prihodnosti so vključeni vložki, ki predstavljajo investicije v
boljšo opremljenost in novo tehnologijo. Kazalniki organizacije služijo managerjem, predvsem
za ugotavljanje učinkovitosti na področjih človeških in tehničnih virov, kar najbolj vpliva na
učinkovitost organizacije. V to skupino kazalnikov niso vključeni kazalniki, ki bi merili vpliv
na prihodnost in kakovost dela. Kazalniki organizacije na področju zmožnosti zaposlenih
izkazujejo fizične učinke na zaposlenega. Na področju tehničnih virov pa predstavljajo fizične
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učinke na posamezno kategorijo tehničnih virov ali na tekoče odhodke na blago in storitve.
Tretja skupina kazalnikov organizacije so kazalniki mere stroškov, ki se lahko prikazujejo kot
denarna vrednost na točko ali kot odhodki na zaposlenega. Za presojanje kakovosti sta avtorja
uporabila dva kazalnika kakovosti: kazalnik pritožb in kazalnik enakosti, ki kaže, v kolikšni
meri imajo uporabniki enako obravnavo, ne glede na to, katera enota opravlja storitve zanje.
Kazalniki izida, ki predstavljajo razmerje med učinki in izidi (izterljiv dolg v skupnih
prihodkih), izhajajo iz postavljenih ciljev enote in naj bi kazali končno uspešnost enote. Primeri
kazalnikov so prikazani v prilogi 3 (Andoljšek in Seljak 2005, 131-153).
Ugotovimo lahko, da nam prva in druga raven agregatnih kazalnikov (PIPA1 in PIPA2) dajejo
le grobo informacijo, ali je posamezna enota učinkovita in uspešna oziroma ali je v posamezni
enoti nekaj dobro ali slabo. Za ukrepanje se morajo managerji spustiti na tretjo raven (PIPA3),
kjer lahko ugotovijo, katera področja so problematična in nato natančno analizirajo četrto raven
kazalnikov (enostavni kazalniki – PIPA4), kjer z natančnejšimi podatki lahko ugotovijo, kje
konkretno je potrebno ukrepati, s ciljem povečati učinkovitost in izboljšati uspešnost
posamezne enote.
Sistem kazalnikov PIPA temelji na kvantitativnih kazalnikih za merjenje učinkovitosti, ki jo
razumemo kot merilo gospodarjenja s sredstvi in na kvalitativnih kazalnikih za presojanje
uspešnosti, ki jo razumemo kot merilo doseganja ciljev. Andoljšek in Seljak (2005) menita, da
lahko sistem po eni strani služi managerjem v javni upravi kot orodje za povečanje učinkovitosti
in uspešnosti posameznih institucij, na drugi strani pa lahko služi skrbnikom državnega
proračuna kot kontrola delovanja javne uprave na posameznih področjih. V bodoče bi lahko
sistem PIPA služil tudi kot izhodišče za objektivnejše dodeljevanje proračunskih sredstev. Na
tej točki pa avtorja opozarjata na paradoks oziroma slabost sistema dodeljevanja proračunskih
sredstev v slovenski javni upravi. Če se dodeljena sredstva posamezni instituciji v tekočem
koledarskem letu ne porabijo za izvajanje dejavnosti, jih ta izgubi. To pa je v nasprotju z
ekonomsko logiko dobrega gospodarjenja in onemogoča akumuliranje sredstev za bodoče
investicije.

3.7

Primerjalna analiza (benchmarking)

Primerjalna analiza je bila razvita leta 1979 v ameriškem podjetju Xerox kot posledica vse večje
konkurence japonskih proizvajalcev fotokopirnih strojev. Iz orodja za primerjavo proizvodnih
stroškov se je razvila v strateško orodje za preučevanje in izboljšave poslovnih procesov.
Govorimo lahko o treh stopnjah razvoja primerjalne analize: primerjalna analiza
konkurenčnosti (competitive benchmarking)  izboljšave proizvodov in nižanje proizvodnih
stroškov, primerjalna analiza procesov (process benchmarking)  izboljšave poslovnih
procesov in primerjalna strateška analiza (strategic benchmarking)  oblikovanje in
implementacija novih strategij. Primerjalna analiza se je razvila v metodološko orodje in
sistematičen proces za merjenje in primerjavo izdelkov, storitev in poslovnih praks s konkurenti
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(Rao idr. 1996, 561-580). Omogoča nam definiranje potrebnih sprememb za izboljšave. V
podjetju Xerox je primerjalna analiza postala del procesa načrtovanja. V zavesti managerjev se
je vse bolj širila od obvladovanja stroškov v obvladovanje uspešnosti, z usmeritvijo v kakovost
proizvodov in zadovoljstvo strank (Tucker, Zivan in Camp 1987).
V literaturi, ki jo v nadaljevanju navajamo, lahko zasledimo različne definicije primerjalne
analize, vendar je pri večini skupnih nekaj temeljnih kategorij, kot so učenje, izboljšave,
najboljše prakse in večja uspešnost.
Primerjalna analiza je iskanje najboljšega od najboljših, z namenom povečevanja uspešnosti
(Zairi in Leonard 1996, 47). V Xeroxu so primerjalno analizo definirali kot raziskovalni in učni
proces z namenom izboljšati proizvode, procese, strategije in končno uspešnost organizacije.
Postala je pomembno orodje TQM (Rao idr. 1996, 562). Primerjalna analiza je način iskanja in
učenja iz najboljših praks za vzpostavitev procesov za doseganje novih ciljev organizacije. Je
del sistema učeče se organizacije, ki vodi v stalne izboljšave in večjo uspešnost organizacije
(Voss, Ahlstrom in Blackmon 1997). Anand in Kodali (2008) definirata primerjalno analizo kot
managersko orodje za doseganje ali preseganje ciljev uspešnosti, z učenjem iz najboljših praks
in razumevanjem procesov za doseganje teh ciljev. Primerjalna analiza je proces primerjave in
merjenja organizacije z drugimi, kjerkoli v svetu za pridobivanje informacij o filozofijah,
praksah in ukrepih, ki bodo organizaciji pomagali ukrepati za izboljšanje uspešnosti (APQC
2018).
Pri uporabi primerjalne analize se mora organizacija osredotočati na aktivnosti, ki so zanjo
ključne. Določiti mora ključne dejavnike uspeha, ki odražajo izboljšave in zadovoljstvo
uporabnikov. V timih za izvajanje primerjalne analize morajo sodelovati opolnomočeni
zaposleni. Imeti morajo dovolj znanja o poslovnih procesih in primerjalni analizi ter morajo
znati razumeti odjemalca. Izbira subjektov za primerjavo temelji na tem, kaj natančno želimo
primerjati. Z vidika izbire subjektov je primerjalna analiza lahko interna  med posameznimi
enotami iste organizacije ali (bolj običajna) primerjava s konkurenti. Funkcijska primerjalna
analiza pa lahko seže tudi izven panoge, kjer lahko primerjamo poslovne procese posameznih
funkcij (npr. logistike) v organizacijah, ki se ukvarjajo z drugačno dejavnostjo (Rao idr. 1996,
581-583). Primerjave s konkurenti organizacijam sicer pomagajo v procesu izboljšav in pri
doseganju večje uspešnosti, vendar so lahko tudi težavne. Pridobivanje pravih informacij in
vpogled v poslovne prakse, ki konkurenci prinašajo konkurenčno prednost, lahko predstavljata
nepremostljivo oviro. Tucker, Zivan in Camp (1987) v svoji raziskavi celo ugotavljajo, da so
zaposleni bolj dovzetni za nove ideje, ki prihajajo izven njihove panoge, zato predlagajo
preučevanje in primerjavo z najboljšimi praksami posameznih funkcij z nekonkurenti. Nove
poslovne prakse in tehnologije (npr. črtne kode iz prehrambne industrije), ki niso bile
prepoznane v določeni panogi, lahko predstavljajo pomembno konkurenčno prednost.
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Na tem mestu velja opozoriti na nekoliko kontroverzno ugotovitev raziskave, ki jo je naredil
De Waal (2008) s preučevanjem in primerjavo 280 objavljenih znanstvenih in strokovnih
člankov v obdobju 30 let na temo uspešnosti organizacij. Avtor ugotavlja, da je primerjalna
analiza manj učinkovita od pričakovanj. Organizacije, ki stremijo k visoki stopnji uspešnosti
(HPO), se želijo čim bolj distancirati od konkurence, želijo biti drugačne, boljše. Zato lahko
iskanje najboljših praks služi le kot izhodišče ali štartni položaj za uspešnost.
Anand in Kodali (2008) sta preučevala in primerjala 35 različnih modelov procesa primerjalne
analize različnih avtorjev z modelom Xerox. Skupno so v vseh modelih identificirali 71 korakov
procesa primerjalne analize in 13 korakov, ki so skupni vsem modelom. Določili so 54
najboljših praks (korakov) in jih umestili v 12 različnih faz novega, generičnega modela Xerox,
ki ga lahko uporabimo za različne vrste primerjalnih analiz (slika 7).

Oblikovanje tima
Identifikacija
področij
primerjave

Stalne izboljšave

Preučitev stranke
(pričakovanja,
vrednote …)

Implementacija
(izvajanje praks,
usposabljanje …)
Akcijski načrt
(komuniciranje,
cilji …)

Priprava
managementa
(cilji, viri …)

Analiza vrzeli
(prakse,
metode …)
Primerjalna
analiza

Analiza stanja
(podatki, merila
uspešnosti)

Pred-primerjalne
aktivnosti
(kontakt …)

Izbira partnerja
za primerjalno
analizo

Slika 7: 12-stopenjski model procesa primerjalne analize
Vir: Anand in Kodali 2008.

Primerjalna analiza je orodje za izboljšave procesov in povečanje uspešnosti s pomočjo
identifikacije prednosti in slabosti organizacije. Na podlagi podatkov omogoča realno oceno
zmožnosti organizacije, kar nas osredotoča in spodbuja v izboljšave (Voss, Ahlstrom in
Blackmon 1997). Na podlagi podatkov iz 660 evropskih samostojnih produkcijskih enot so
Voss, Ahlstrom in Blackmon (1997) z regresijsko analizo dokazali, da obstaja močna pozitivna
korelacija med uporabo primerjalne analize in operativno ter poslovno uspešnostjo. V svoji
raziskavi prav tako ugotavljajo, da obstaja močna pozitivna povezanost med usmerjenostjo
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organizacije v učenje in primerjalno analizo. Primerjalna analiza lahko predstavlja ključni del
organizacijskega učenja, ki povečuje uspešnost organizacije.
Primerjalna analiza je bila prepoznana kot orodje, ki prinaša tri glavne prednosti: zaposleni
razumejo, da se zahtevni cilji dosežejo z uresničevanjem manjših ciljev, ki temeljijo na
konkretnih podatkih; gre za pomoč pri implementaciji procesov izboljšav, s krajšimi časovnimi
cikli in nižjimi stroški; povečuje zavedanje, da uporaba novih tehnologij prinaša pomembne
koristi (Rao idr. 1996, 562-563).
Na strateški ravni primerjalna analiza služi za določitev standardov uspešnosti z namenom
doseganja štirih organizacijskih prioritet (Zairi in Leonard 1996, 26):


zadovoljstvo strank,




motivacija in zadovoljstvo zaposlenih,
tržni delež,



donosnost sredstev (ROA).

Primerjalna analiza je prepoznana kot strateško orodje. Ključno izhodišče za strateško
načrtovanje pa je stranka, ki vse bolj določa parametre konkurenčne prednosti. Zairi in Leonard
(1996, 34) poudarjata, da mora biti strategija usmerjena v večjo konkurenčnost organizacije, ki
se odraža v zmožnosti hitrega, učinkovitega in ekonomičnega zadovoljevanja spreminjajočih
se potreb strank. Na podlagi preučevanja najboljših praks9 uporabe strateškega načrtovanja
kakovosti, Zairi in Leonard (1996, 34-45) ugotavljata, da je primerjalna analiza lahko ključno
gonilo (angl. key driver) za strateško načrtovanje in orodje, ki krepi »glas« strank in pomen
procesov.
Skupaj z uporabo modelov za merjenje uspešnosti in izvajanjem TQM lahko primerjalno
analizo razumemo kot operativno in strateško orodje, ki s procesno usmerjenostjo premaguje
organizacijske ‘meje’ in z osredotočenostjo na stranke organizaciji omogoča stalne izboljšave
in nenehno učenje. Zaradi stalnih sprememb v poslovnem okolju je tudi primerjalna analiza
neprekinjen proces, v katerem mora organizacija vedno znova redefinirati področja in izhodišča
primerjav z namenom stalnih izboljšav in trajne uspešnosti.

Zairi in Leonard (1996, 36-42) navajata najboljše prakse strateškega načrtovanja kakovosti v podjetjih,
ki so prejemniki prestižnih nagrad za kakovost: Zytec Corporation, Ritz-Carlton, Teksas Instruments
Defence Systems and Electronic Group in Rank Xerox. Ta podjetja veljajo za pionirje razvoja konceptov
primerjalne analize, merjenja uspešnosti, managementa kakovosti, osredotočenosti na zadovoljstvo
strank, zavezanosti k izboljšavam procesov in učeče se organizacije.
9
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4

USPEŠNOST NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE  JAVNEGA ZAVODA

Ugotovili smo že, da je trajna uspešnost vsake organizacije odvisna predvsem od zmožnosti
zadovoljevanja trenutnih zahtev in prihodnjih pričakovanj strank. Pri pridobitnih organizacijah
so to kupci izdelkov ali storitev. Pri nepridobitnih organizacijah pa govorimo o uporabnikih
družbenih oziroma javnih storitev, ki te lahko plačajo ali pa tudi ne. Nepridobitne organizacije
pridobivajo vire predvsem od donatorjev in državnega financiranja. Moore (2003) poudarja, da
morajo nepridobitne organizacije zadovoljevati potrebe uporabnikov storitev in zahteve drugih
deležnikov  financerjev. Avtor jih imenuje »plačniki tretje osebe« (angl. third party payers),
ki nimajo neposrednih koristi od izvajanja dejavnosti organizacij, toda pomembno vplivajo na
delovanje in obstoj nepridobitnih organizacij. Ti zahtevajo rezultate na družbeni ravni in hkrati
zadovoljstvo uporabnikov (skrb za posamezne socialne skupine, brezposelne in druge družbeno
pomembne dejavnosti).
Poslanstvo nepridobitnih organizacij je zagotavljanje storitev, ki jih družba potrebuje in jih
pridobitne organizacije ne zagotavljajo. K izpolnjevanju ciljev in s tem poslanstva jih sili
družbena odgovornost, ki jo managerji izpolnjujejo z odgovornim ravnanjem do deležnikov.
Managerji so uspešni, ko s svojimi odločitvami koristijo interesom družbe in institucije
(Andoljšek in Seljak 2005, 51).

4.1

Vpliv managementa uspešnosti v nepridobitnih organizacijah

Z uspešnim delovanjem, samoocenjevanjem ter merjenjem doseganja ciljev in rezultatov, lahko
nepridobitne organizacije dosegajo kakovost, ki prinaša uporabnikom največje koristi za
vložena sredstva. To po eni strani zagotavlja ohranjanje strank in tako opravičuje obstoj
nepridobitnih organizacij, po drugi strani pa zagotavlja racionalno rabo virov, kar pričakujejo
njihovi financerji.
Dober management uspešnosti (angl. performance management) v javnem sektorju in drugih
nepridobitnih organizacijah lahko motivira zaposlene k večji uspešnosti. Zaposlenim daje
informacije o vplivu sprememb na uspešnost organizacije v realnem času. Nasprotno pa slab
management uspešnosti lahko zaposlene odtuji, jih vodi v kulturo krivde, kjer zaposleni
dosegajo posamične cilje na račun kakovosti javnih storitev (Moullin 2017). Management
uspešnosti je proces definiranja ciljev, izbire strategij za doseganje ciljev, razporejanje
odločevalskih pravic in merjenje ter nagrajevanje uspešnosti. Raziskava je pokazala, da jasno
opredeljeni in merljivi cilji ter vzpodbude pozitivno vplivajo na količino, kakovost in na
uspešnost nepridobitnih organizacij. Ko govorimo o kakovosti, so v ospredju kvalitativni cilji,
ki so dolgoročni in strateški in nam dajejo smernice za dolgoročno delovanje organizacije. S
takim pristopom zmanjšujemo pritisk na kratkoročne količinske cilje (Verbeeten 2008).
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Na podlagi raziskav različnih avtorjev (Moullin 2017; De Waal 2008; De Waal, Goedegebuure
in Geradts 2011), ugotavljamo, da so ključna področja, ki vplivajo na uspešnost v javnem
sektorju in drugih nepridobitnih organizacijah kategorije, ki jih predpisujejo TQM in zgoraj
predstavljeni modeli merjenja uspešnosti. De Waal, Goedegebuure in Geradts (2011)
ugotavljajo, da ima management uspešnosti predvsem pozitiven vpliv na zadovoljstvo
zaposlenih in na zavzetost lastnikov procesov. Pidd (2005) izpostavlja decentralizacijo
delovanja in avtonomnost posameznih enot z ustvarjanjem »kvazi« trgov, kjer javni in zasebni
ponudniki storitev tekmujejo pri dobaviteljih in donatorjih. Primerjalne analize med enotami
javne uprave dajejo managerjem smernice za prihodnje delovanje in omogočajo prenos
najboljših praks. Na podlagi sprejetih standardov javnih storitev so v Veliki Britaniji managerji,
ki dosegajo najboljše rezultate v izpolnjevanju ciljev, nagrajeni z večjo avtonomnostjo
prihodnjega delovanja.

4.2

Merjenje uspešnosti v javnem sektorju

Merjenje uspešnosti v javnem sektorju se pogosto šteje za ključno dejavnost, ki je temeljnega
pomena za izboljšanje javne službe. Je del novega javnega managementa (angl. New Public
Management – NPM), ki poudarja osrednjo vlogo državljana ali stranke kot tudi odgovornost
za rezultate (Pidd 2005).
Pomen merjenja uspešnosti v javnem sektorju lahko opredelimo s štirimi cilji: pridobivanje
informacij in usmerjanje v aktivnosti za izboljšave, izkazovanje dobrih praks v skladu s pristopi
kakovosti, ugotavljanje dobrih praks na podlagi merjenja ter pomoč pri iskanju dobrih
partnerjev in izmenjava znanj z njimi (EIPA 2019).
Uspešnost lahko najlažje ocenimo s presojo stopnje realizacije ciljev. Primerjamo torej želeno
in dejansko, doseženo stanje. Temeljni cilj delovanja javnega sektorja je zadovoljstvo
državljanov. Cilji delovanja posameznih subjektov javnega sektorja pa so različni, kot so
različna poslanstva posameznih institucij (Andoljšek in Seljak 2005, 50-81).
Uporaba kazalnikov v javnem sektorju je bolj zapletena kot v realnem, pridobitnem sektorju,
saj le redko obstaja merilo uspeha. Cilji javnih služb so največkrat večdimenzionalni, zato je
pri merjenju uspešnosti potrebno upoštevati široko paleto kriterijev in posameznim ocenam
uspešnosti določiti primerne uteži, ki določajo vpliv posamezne ocene na skupni kazalnik
uspešnosti, kar pa je lahko svojevrsten izziv (Pidd 2005). Ne glede na kritike denarno izraženih
kazalnikov so izrednega pomena tudi pri merjenju uspešnosti v nepridobitnih organizacijah, saj
je obvladovanje stroškov in omejenih virov ključno za delovanje in obstoj vsake organizacije.
Ne sme se zgoditi, da bi slabo poslovanje in posledično pomanjkanje virov vplivalo na slabšo
kakovost storitev. Moore (2003) navaja bistveno razliko v pomenu nefinančnih kazalnikov v
pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Managerji v pridobitnih organizacijah potrebujejo
nefinančna merila za dosego končnega cilja, dobičkonosnosti. Managerji v nepridobitnih
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organizacijah pa potrebujejo nefinančna merila kot informacijo, ali so finančna sredstva
porabili učinkovito pri ustvarjanju družbene vrednosti (angl. social value).
Kwokwah Yeung in Connell (2006) sta s pilotnim projektom uvedbe Nivenovega BSC modela
v socialno-varstveno organizacijo z 250 zaposlenimi in 8500 uporabniki v Hong Kongu
ugotovila, da se je ta izkazal za uspešnega predvsem pri izvajanju in komunikaciji novih
strategij ter doseganju strateških ciljev. Izredno pozitivni učinki so se pokazali pri usposabljanju
zaposlenih, komunikaciji ter pri identifikaciji zaposlenih s poslanstvom in strategijo
organizacije. S pomočjo modela so se pokazali tudi pozitivni učinki pri merjenju rezultatov
poslovanja, ki so v skladu s poslanstvom in strategijo organizacije.
De Waal, Goedegebuure in Geradts (2011) poudarjajo, da je ključno stalno spremljanje
posameznih kazalnikov (KPI) uspešnosti v javnem sektorju. Zaradi zasledovanja čim boljših
rezultatov posameznih kazalnikov so možne tudi negativne posledice na celovito uspešnost
organizacije. Pidd (2005) na podlagi teorije kulture ter koncepta »mreže in skupine«10
utemeljuje možnosti disfunkcije merjenja uspešnosti. Izhaja iz ugotovitve, da sta za javni sektor
značilni pojavni obliki vedenja fatalizem11 (gosta mreža in šibka skupina) in hierarhija12 (gosta
mreža in močna skupina). Če se storitve izvajajo v okolju s slabo plačanimi in lahko
zamenljivimi zaposlenimi, kjer je prisotno malo ali nič interakcije med zaposlenimi, se ustvarja
fatalistična pozicija zaposlenih. Po drugi strani se ob krepitvi zunanjih protokolov, normativov
in postopkov ustvarja hierarhična kultura. Iz tega izhaja, da lahko pri merjenju uspešnosti in
objavi kazalcev uspešnosti v javnem sektorju pričakujemo disfunkcije oziroma negativne
vplive na celovito uspešnost. Tunelski vid13 je disfunkcija, ko se managerji osredotočajo na cilje
in zadeve, ki jih je najlažje izmeriti in tako pozabijo na glavni namen organizacije. Suboptimizacija je disfunkcija merjenja uspešnosti, ko se skuša optimizirati posamezne operacije
ali oddelke, kar lahko škoduje uspešnosti celotne organizacije. Kratkovidnost in prevelika
osredotočenost na merjenje sta možni disfunkciji, ko se osredotočamo predvsem na
kratkoročne, merljive rezultate raje kot na želene dolgoročne izide. Skrajni disfunkciji, ki se
lahko pojavita pri merjenju uspešnosti v javnem sektorju, sta predstavitev izkrivljenih podatkov
z namenom ustvarjanja dobrega vtisa, in igra, ko so vodje v svojem delovanju namenoma
premalo ambiciozni, da bi si zagotovili nižje cilje v naslednjem ciklu aktivnosti.
Mreža predstavlja sistem pravil in omejitev (lahko je gosta ali redka). Kaže nam stopnjo avtonomije
zaposlenih. Višja, kot je stopnja (gostota) mreže, bolj zaposleni delujejo v okviru protokola in
predpisanih pravil, z malo odločanja. Skupina predstavlja stopnjo, koliko zaposleni delujejo in
sprejemajo odločitve kot skupina. Močna skupina pomeni izrazit občutek pripadnosti, skupina je
pomembnejša od posameznika, v šibki skupini pa se posamezniki lahko uveljavijo in imajo povezave
navzven (Pidd 2005).
11
Fatalizem: Zaposleni ne verjamejo, da imajo vpliv na razvoj dogodkov. Posameznik ima natančno
predpisano vlogo, z malo samostojnosti in z malo sodelovanja z drugimi (Pidd 2005).
12
Hierarhija: Zunanja pravila in skupinske norme predpisujejo, kaj je dopustno in kaj ne. V ospredju
sta varnost in predvidljivost (Pidd 2005).
13
Primer tunelskega vida: Zmanjševanje čakalnih vrst v zdravstvu lahko privede do slabše kakovosti
zdravstvenih storitev (Pidd 2005).
10
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Pri uvajanju sistema merjenja uspešnosti pa ne gre pozabiti na stroške. Poleg stroškov za
vzpostavitev in vzdrževanje sistema merjenja so verjetni še skriti (posredni) stroški, zaradi
omenjenih negativnih učinkov in disfunkcij, ki zmanjšajo učinkovitost delovanja in privedejo
do manjše uspešnosti od pričakovane. Ker je skrite stroške težko identificirati, se moramo
osredotočati predvsem na odkrivanje disfunkcij sistema merjenja uspešnosti.
V slovenski javni upravi je bilo v obdobju od leta 2002 do leta 2017 narejenih 160
samoocenjevanj po merilih EFQM in CAF, z namenom večje uspešnosti slovenske javne
uprave in primerljivosti z drugimi evropskimi javnimi upravami. Ocenjuje se, da je bilo v ta
namen porabljenih več milijonov evrov (Areh 2017).
Kern (2003) ugotavlja, da je to pomembno vplivalo na kakovost poslovanja in pomenilo prvi
korak k odličnosti. Pozitivni premiki so se pokazali predvsem na področjih vodenja,
zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, komuniciranja, odkrivanja pomanjkljivosti, odnosov s
strankami in na rezultate poslovanja. Žurga (2010) je v imenu Ministrstva RS za javno upravo
poročala organizaciji EIPA o uporabi modela CAF kot o enem najpomembnejših orodij za
kakovost delovanja in storitev slovenske javne uprave. Model CAF podpira izvajanje načel
TQM in krepi filozofijo nenehnih izboljšav ter s tem omogoča trajnostno kakovost. Krepi stalno
učenje, spodbuja inovativnost in izboljšave ter omogoča primerjavo z drugimi organizacijami.
Areh (2017) v znanstveni raziskavi ugotavlja, da samoocenjevanja v večini primerov niso bila
uspešna in niso opravičevala stroškov. Raziskava, ki je zajemala osem ministrstev, tri organe v
sestavi in enajst upravnih enot v Sloveniji, je pokazala na nekatere pomanjkljivosti merjenja
uspešnosti po modelih EFQM in CAF. Predvsem gre za razhajanja v rezultatih merjenja.
Meritve po modelu EFQM so na primer za nekatere upravne enote kazale izredne rezultate, ki
niso bili skladni z meritvami zadovoljstva uporabnikov po modelu CAF in Barometru
kakovosti. Nadaljnja raziskava je pokazala, da je imela večina članov samoocenjevalnih skupin
težave pri razumevanju meril in pri opredelitvi dejstev (dokazov), ki so osnova za ocenjevanje.
Da so ocene samoocenjevanja neverodostojne, je menilo kar 89 % članov. Kot razlog za to so
navedli subjektivnost ocenjevanja in vpliv vrhnjega managementa. Menili so, da bi visoka
ocena koristila njim in organizaciji, predvsem pa načelnikom upravnih enot za podelitev
ponovnega mandata. Avtor vidi težavo v tem, da postopki niso bili izpeljani dosledno in v
skladu s priporočili. Management v javni upravi, pri merjenju uspešnosti, največkrat ne sledi
jasnim merilom kakovosti, kar negativno vpliva na verodostojnost merjenja. Avtor zato trdi, da
samoocenjevanje ne more biti namenjeno primerjanju organizacije z drugimi. Ocena kakovosti
naj služi managementu, za identifikacijo slabosti in priložnosti organizacije. Večina zaposlenih
je tudi menila, da z uvedbo modelov CAF in EFQM niso zaznali sprememb v organizaciji, kar
je v nasprotju z izhodišči TQM, ki predvideva korenite spremembe. 86 % zaposlenih je menilo,
da uvedba modelov ni vplivala niti na kakovost njihovih storitev. Pozitivni učinki so se pokazali
le v posameznih segmentih, ko je vodstvo spoznalo, kako je za podjetje pomembno
zadovoljstvo uporabnikov. Avtor zaključuje, da je razlog za slabe rezultate uporabe
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obravnavanih modelov predvsem v neuporabi temeljnih načel TQM in nevključevanje
zaposlenih v uvajanje modelov EFQM in CAF.

4.3

Pravno-formalni okvir delovanja javnih zavodov v Sloveniji

Delovanje javnih zavodov v Sloveniji ureja Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00) iz leta 1991. Zakon opredeljuje javni zavod kot organizacijo in osebo javnega
prava, ki jo ustanovi RS, občina, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe
za izvajanje javne dejavnosti. Posamezna področja delovanja javnih zavodov urejajo še Zakon
o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD1, Uradni list RS, št. 33/11), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13,
101/13, 55/15, 96/15, 13/18), Zakon o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99, 30/02,
114/06) in Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18).
Gregorič Rogelj (2010) meni, da je pravni okvir, ki ga ZZ predpisuje, zastarel. Premoženjska,
upravljavska in finančna vprašanja niso dovolj dorečena. Največja pomanjkljivost pravne
ureditve se kaže v premajhni pristojnosti in odgovornosti uprave in nadzornega sveta. Vodenje
javnih zavodov bi moralo biti bolj decentralizirano na operativni ravni in centralizirano pri
postavljanju strateških ciljev. Črnčič (2016) ravno tako v svoji raziskavi o upravljanju javnih
zavodov na področju kulture ugotavlja, da slovenska zakonodaja ne omogoča učinkovitega
upravljanja in vodenja javnih zavodov. Težavo vidi v nejasni upravljavski in vodstveni strukturi
in premajhni avtonomiji poslovodnega organa. Tudi Bohinc (2016) navaja, da se v organih
upravljanja in vodenja javnih zavodov v Sloveniji vse bolj oddaljujemo od načel partnerstva in
korporativnega upravljanja ter da se vse bolj krepi vloga politike in države. ZJF daje
ministrstvom neposredne korporativne pristojnosti in neposredni nadzor nad delovanjem javnih
zavodov. Navedene anomalije korporativnega upravljanja Bohinc (2016) razume kot zastarel
sistem upravljanja, ki prepleta upravljavske, nadzorne in poslovodske pristojnosti ter
odgovornosti, kar se odraža v neprofesionalnem upravljanju, neprofesionalnem nadzoru ter
neprofesionalnem in neučinkovitem managementu.
V predlogu strategije razvoja medijev v RS do leta 2024 so v delu, ki se nanaša na Javni zavod
RTV Slovenija, zapisali, da je potrebno preprečiti vpliv politike na programske vsebine. Država
kot ustanoviteljica bi morala omejiti vpliv le na strateške poslovne odločitve preko nadzornega
sveta, brez političnega vpliva na programski svet. Predlaga se uvedba načel korporativnega
upravljanja z večjimi pristojnostmi in odgovornostjo generalnega direktorja pri odločanju in
imenovanju vodstvene ekipe (Ministrstvo RS za kulturo 2016).
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5

ŠTUDIJA PRIMERA IZBRANEGA JAVNEGA ZAVODA V SLOVENIJI

Za študijo primera smo izbrali Javni zavod RTV Slovenija, ki sodi med večje javne zavode v
RS. Analiziramo uspešnost poslovanja javnega zavoda z vrednostno in nevrednostno izraženimi
vidiki uspešnosti v obdobju od leta 2014 do leta 2018. V nadaljevanju primerjamo uspešnost
poslovanja z največjim konkurentom v Sloveniji in z avstrijsko javno radiotelevizijo. Na
podlagi ugotovitev podajamo predloge za izboljšanje uspešnosti in za oblikovanje celovitega
sistema merjenja uspešnosti poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija.

5.1

Predstavitev Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju RTV Slovenija) je javni zavod posebnega
kulturnega in nacionalnega pomena. Javno službo na področju radijske, televizijske in
multimedijske dejavnosti opravlja na podlagi Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list
RS, št. 96/05, 109/05, 105/06, 26/09, 9/14). RTV Slovenija je v letu 2018 poslovala s povprečno
2.247 zaposlenimi in z letnim proračunom 123,92 mio evrov (RTV Slovenija 2019a).
Vizija RTV Slovenije je z verodostojnostjo, ustvarjalnostjo in s sodobno tehnologijo postati
nosilka razvoja in prva izbira javnosti na področju kakovostnih, verodostojnih medijskih vsebin
in storitev (RTV Slovenija 2018b). Predlog strategije razvoja medijev v RS do leta 2024
(Ministrstvo RS za kulturo 2016) postavlja RTV Slovenijo v prihodnost kot sodobno,
fleksibilno organizacijo, ki sledi tehnološkemu razvoju in se odziva na zahteve uporabnikov ter
sledi načelom javne radiodifuzije.
Dejavnost RTV Slovenija
Poslanstvo RTV Slovenije je z radijskimi, televizijskimi in drugimi dejavnostmi na področju
medijev zagotavljati zadovoljevanje demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov,
Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem ter pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji (Statut
javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15, 3/17).
Na področju radijske dejavnosti RTV Slovenija pripravlja tri nacionalne radijske programe
(Prvi, Val 202 in ARS), dva regionalna (Radio Koper in Radio Maribor), program za tujo
javnost (Radio Si), program za italijansko narodno skupnost (Radio Capodistria) in radijski
program za madžarsko narodno skupnost (Pomurski madžarski radio). Televizijska dejavnost
RTV Slovenija zajema tri nacionalne televizijske programe (TV SLO 1, TV SLO 2 in TV SLO
3), dva regionalna (TV Koper in TV Maribor), program za italijansko narodno skupnost (TV
Capodistria) in program za madžarsko narodno skupnost (TV  studio Lendava). Multimedijski
center (MMC) pripravlja programske vsebine multimedije preko različnih platform in naprav.
RTV Slovenija pripravlja tudi programske vsebine za romsko etnično skupnost, posebno
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pozornost pa namenja invalidom z dostopnostjo vsebin v tehnikah za slepe in slabovidne ter
gluhe in naglušne. Znotraj RTV Slovenija delujejo Simfonični orkester, Big band, Komorni
zbor, Otroški in Mladinski pevski zbor, skupina glasbenih producentov in nototeka, ki
ustvarjajo glasbena dela in izvajajo koncertne dejavnosti (RTV Slovenija 2019a).
RTV Slovenija mora s televizijsko in radijsko infrastrukturo zagotavljati slišnost in vidnost
radijskih in televizijskih programov po celotnem območju Republike Slovenije in v zamejstvu,
kjer živi slovenska narodna skupnost. Prav tako je dolžna arhivirati in trajno hraniti programsko
produkcijo, ki jo ustvarja v okviru javne službe (ZRTVS-1).
Poleg javne službe z zgoraj navedenimi dejavnostmi, lahko RTV Slovenija skladno z zakonom
(ZRTVS-1), opravlja tudi nekatere tržne dejavnosti, kot so trženje oglaševalskega časa in
programov, tehnične in telekomunikacijske storitve, založniška in koncertna dejavnost in še
nekatere druge. Poslovanje v tržnih dejavnostih mora biti organizirano ločeno od javne službe.
Upravljanje in nadzor RTV Slovenija
Ustanovitelj Javnega zavoda RTV Slovenija je Republika Slovenija, katere dolžnost je
zagotavljati institucionalno avtonomijo, uredniško neodvisnost in primerno financiranje za
izvajanje javne službe RTV Slovenija (Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija).
Upravljanje in nadzor RTV Slovenija se izvaja s petimi organi. Programski svet je vodilni organ
zavoda na področju programske politike; imenuje in razreši generalnega direktorja RTV
Slovenija. Sestavlja ga 29 članov, od katerih jih 21 imenuje državni zbor RS na pobudo
različnih organizacij, strank in posameznikov. Nadzorni svet sestavlja 11 članov, od katerih
večino imenujeta državni zbor in vlada RS. Pristojnosti nadzornega sveta so predvsem sprejem
statuta, finančnega načrta in letnega poročila ter nadziranje poslovanja. Programska odbora za
italijanski in madžarski narodnostni program štejeta vsak po devet članov in zastopata
predvsem interese avtohtonih narodnih skupnosti. Programski odbor za problematiko
programskih vsebin za invalide oziroma za ljudi s posebnimi potrebami, ki ga sestavlja devet
članov, skrbi za interese ljudi s posebnimi potrebami. Svet delavcev sestavlja 15 zaposlenih
(Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija; ZRTVS-1).
Vodenje in organiziranost RTV Slovenija
Generalni direktor RTV Slovenija je odgovoren za programsko in poslovno vodenje zavoda. S
predhodnim soglasjem ustreznega organa imenuje in razrešuje direktorje enot ter odgovorne
urednike programov. Vodilni delavci RTV Slovenija so še direktorja Radia in Televizije ter
pomočnika generalnega direktorja Radia in Televizije za avtohtono italijansko in madžarsko
narodno skupnost. Vodstveno strukturo RTV Slovenija predstavljajo strokovni direktorji, vodje
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programsko-produkcijskih in organizacijskih enot, vodje služb, strokovni vodje in odgovorni
uredniki programov (Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija).
RTV Slovenijo sestavlja pet programsko-produkcijskih enot in štiri organizacijske enote. Na
korporativni ravni delujejo še služba za finančni kontroling, pravna pisarna, pisarna za avtorske
pravice, notranja revizija, služba za mednarodne odnose, služba za komuniciranje ter mediateka
in založba (priloga 4).
Financiranje RTV Slovenija
Viri financiranja RTV Slovenija so prispevki za programe RTV Slovenija, ki jih plačujejo
slovenska gospodinjstva, sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz naslova opravljanja
tržnih dejavnosti (preglednica 1). Sredstva, pridobljena iz prvih dveh virov, se lahko porabijo
le za opravljanje javne službe. S prihodki iz naslova tržnih dejavnosti se lahko sofinancirajo
dejavnosti javne službe, nagrajevanje in tržna dejavnost (RTV Slovenija 2019a).
Preglednica 1: Viri financiranja RTV Slovenija v letu 2018 (v tisoč EUR)
Prihodki

Delež v %

EUR

Izvajanje javne službe

99.643

80,41

Prihodki od RTV prispevka

94.547

76,3

1.695

1,37

Drugi prihodki od sofinanciranja (RS in EU)

472

0.38

Finančni prihodki

481

0.39

Drugi prihodki

445

0,36

2020

1,63

-17

-0.01

Tržne dejavnosti

24.277

19,59

Oglaševanje

14.063

11,35

167

0,13

Ostali komercialni prihodki

8.955

7,23

Finančni prihodki

1.073

0,87

0,1

0

18,7

0.01

123.920

100

RS Urad za narodnosti

Prevrednotovalni poslovni prihodki
Sprememba vrednosti zalog

Prihodki od fonogramov in videogramov

Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Skupaj

Vir: RTV Slovenija 2019a.

Letni prihodki iz poslovanja predstavljajo 0,26 % letnega bruto domačega proizvoda Republike
Slovenije, kar nas uvršča na šesto mesto med državami članicami Evropske radiodifuzne zveze
(EBU). Povprečje članic znaša 0,16 %. Raziskava EBU je pokazala, da na uspešnost javnih
radiotelevizij v Evropi pomembno vpliva ustrezno financiranje. Z rastjo poslovnih prihodkov
na prebivalca se povečuje tudi tržni delež javnih radiotelevizij v posameznih državah. Uspešne
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radiotelevizije s kakovostnimi in privlačnimi vsebinami pa so posledično tudi bolj učinkovite
pri pridobivanju dodatnih virov financiranja (EBU 2019a).

V mio EUR

Povprečna struktura financiranja javnih radiotelevizij med članicami EBU sestoji iz 61,7 %
financiranja s prispevki uporabnikov, 15,1 % državnih sredstev in donacij, 18,7 % tržnih
dejavnosti ter iz 3,5 % drugih virov (EBU 2019a). Iz podatkov (slika 8) lahko ugotovimo, da
ima RTV Slovenija nadpovprečno visok delež prihodkov iz naslova RTV prispevka v
primerjavi s povprečjem članic EBU. Višina RTV prispevka ostaja v Sloveniji nespremenjena
od leta 2012.
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10,14 %

9,8 %
10,78 %

9,92 %
10,89 %

12,35 %
11,35 %

77,47 %

79,06 %

79,42 %

79,19 %

76,3 %

2014

2015

2016

2017

2018

Prihodki od oglaševanja

Prihodki iz naslova RTV-prispevka

Ostali prihodki

Slika 8: Struktura prihodkov 2014-2018
Vir: RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a.

5.2

Analiza uspešnosti poslovanja

V nadaljevanju analiziramo uspešnost poslovanja RTV Slovenije z izhodiščem v BSC modelu,
ki poleg vrednostno izraženega vidika uspešnosti vključuje še tri nevrednostno izražene vidike
uspešnosti.
Analiza računovodskih izkazov s kazalniki finančne stabilnosti in poslovne
uspešnosti
Računovodske izkaze analiziramo na podlagi podatkov za obdobje od 31. 12. 2014 do 31. 12.
2018 (priloga 2). Z navpično analizo najprej izračunamo relativne deleže postavk glede na
izbrano celoto ter druge kazalnike finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti. S horizontalno
analizo analiziramo spremembe vrednosti za obdobje petih let.
Delež dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v sredstvih (kazalnik stanja investiranja)
Dolgoročna sredstva (DS) in sredstva v upravljanju (SU) zajemajo: neopredmetena sredstva s
popravkom vrednosti in dolgoročne časovne razmejitve, nepremičnine s popravkom vrednosti,
41

opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti, dolgoročne finančne
naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite, dolgoročne terjatve iz poslovanja ter terjatve za
sredstva, dana v upravljanje. SU so sredstva, ki jih ustanovitelj (RS) prenese v upravljanje RTV
Sloveniji, ne da bi s tem prenesel tudi lastninsko pravico teh sredstev (RTV Slovenija 2019a).
Iz preglednice 2 lahko ugotovimo, da RTV Slovenija od konca leta 2014 do konca leta 2018
beleži konstantno zmanjšanje vrednosti sredstev (indeks 74,5). S podobno dinamiko so se v
istem obdobju zmanjšala tudi DS ter SU, in sicer iz 98,1 mio evrov na 70,6 mio evrov (indeks
72). Delež DS in SU v sredstvih se je od konca leta 2014 do konca leta 2015 sicer povečal za
7,2 odstotne točke, zaradi znatnega zmanjšanja kratkoročnih sredstev (KS), nato pa v obdobju
2015-2018 beležimo zmanjšanje deleža DS in SU v sredstvih za 9,95 odstotne točke. Iz letnih
poročil RTV Slovenija je moč razbrati, da so glavni razlogi za nižje vrednosti DS in SU v
obdobju od konca leta 2014 do konca leta 2018 predvsem v nižjih vrednostih dolgoročnih
finančnih naložb, ki so posledica prodaje ali prevrednotenja delnic »Eutelsat Communications«
in nižjih vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. Tem ugotovitvam sledi tudi zmanjšanje
deležev DS in SU v sredstvih, z izjemo leta 2015, zaradi že navedenih razlogov.
Preglednica 2: Kazalniki finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti

DS in SU (v EUR)

98.082.128

93.015.555

80.467.323

73.130.594

Indeks
2018 / 2014
2018
74,5
92.302.688
72
70.594.425

LV in DO (v EUR)

92.087.660

87.822.197

77.400.061

75.806.415

73.142.158

79,4

KS (v EUR)

25.729.336

14.605.408

16.071.077

21.881.598

21.708.263

84,4

KO (v EUR)

31.723.804

19.798.766

19.138.339

19.205.777

19.160.530

60,4

Delež DS in SU v sredstvih

79,22 %

86,43 %

83,34 %

76,97 %

76,48 %

/

Delež KS v sredstvih

20,78 %

13,57 %

16,66 %

23,03 %

23,52 %

/

Delež LV in DO v VS

74,38 %

81,6 %

80,18 %

79,79 %

79,24 %

/

Delež KO v VS

25,62 %

18,4 %

19,82 %

20,21 %

20,76 %

/

Podatki in kazalniki
Sredstva (v EUR)

2014

Leto
2016

2015

123.811.464 107.620.963

2017

96.538.400

95.012.192

*DS  dolgoročna sredstva; SU  sredstva v upravljanju; LV  lastni viri; DO  dolgoročne
obveznosti; KS  kratkoročna sredstva; KO  kratkoročne obveznosti; VS  viri sredstev.
Vir: AJPES 2019b.

Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih (kazalnik stanja investiranja)
Kratkoročna sredstva (KS) zajemajo: denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive
vrednostnice, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve do
kupcev, dane predujme in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve, zaloge, neplačane odhodke ter
aktivne časovne razmejitve. Zmanjšanje deleža KS v sredstvih za 7,2 odstotne točke od konca
leta 2014 do konca leta 2015 je posledica že omenjenega zmanjšanja vrednosti kratkoročnih
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sredstev v tem obdobju, kar lahko v večjem delu pripisujemo zmanjšanju kratkoročnih terjatev
iz poslovanja in zmanjšanju denarnih sredstev. Kot je razbrati iz letnega poročila, gre v pretežni
meri za terjatve do oglaševalcev in terjatve iz naslova RTV prispevka. Odpisi terjatev iz naslova
RTV prispevka so konec leta 2015 znašali 2,7 mio evrov, kar predstavlja 12,4 % vseh terjatev
iz poslovanja konec leta 2014. Razlogi za zmanjšanje terjatev iz poslovanja so bile še
zaključene sodne poravnave in v plačilo zapadel depozit v zakladniškem podračunu države
(RTV Slovenija 2016). V obdobju 2015-2017 se je delež KS v sredstvih povečeval s podobnim
trendom kot vrednost KS in v letih 2017 in 2018 ostal konstanten, okoli 23 %.
Delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v virih sredstev (kazalnik stanja financiranja)
Lastni viri (LV) in dolgoročne obveznosti (DO) v virih sredstev zajemajo: obveznosti za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne
naložbe, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, dolgoročne rezervacije, dolgoročne finančne
obveznosti ter presežek prihodkov nad odhodki. Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v Javnem zavodu RTV Slovenija v celoti predstavljajo
obveznosti za sredstva v upravljanju. Sredstva, prejeta v upravljanje, so v večjem delu sredstva
Ministrstva za kulturo RS. Obveznosti za SU so konec leta 2018 znašale 52,3 % vseh obveznosti
do virov sredstev. Delež teh obveznosti se je v obdobju 2014-2018 zmanjšal za 7,5 odstotne
točke (RTV Slovenija 2015b; 2019a). V preglednici 2 lahko vidimo, da so se lastni viri in
dolgoročne obveznosti v obdobju 2014- 2018 vsako leto zmanjševali (indeks 79,4). S podobno
dinamiko se je zmanjševal delež lastnih virov in DO v virih sredstev. Izjema je obdobje od
konca leta 2014 do konca leta 2015, kjer lahko opazimo povečanje tega deleža kot posledico
zmanjšanja vrednosti kratkoročnih obveznosti, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.
Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (kazalnik stanja financiranja)
Kratkoročne obveznosti (KO) zajemajo: KO do zaposlenih, KO iz poslovanja, KO za prejete
predujme in varščine, KO do uporabnikov enotnega kontnega načrta, KO do financerjev, KO
iz financiranja ter kratkoročne pasivne časovne razmejitve (KPČR). KO s KPČR so se od konca
leta 2014 do konca leta 2015 znatno zmanjšale (preglednica 2), predvsem zaradi zmanjšanja
KO do dobaviteljev za 65,9 % in prenehanja KO do nekaterih financerjev. Do zmanjšanja KO
do dobaviteljev je prišlo v večji meri zaradi sklenjenih sodnih poravnav s kolektivnimi
organizacijami (RTV Slovenija 2016). Ugotavljamo, da se je delež KO v virih sredstev v tem
obdobju iz navedenih razlogov zmanjšal za 7,2 odstotne točke. V obdobju 2015-2018 ni bilo
večjih sprememb v deležu KO v virih sredstev.
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Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter zalog (kazalnik
vodoravne finančne sestave)
Kazalnik izraža razmerje: (lastni viri in DO) / (DS in SU + zaloge). Izkazuje nam, v kolikšnem
deležu so DS in SU ter zaloge financirane z dolgoročnimi viri. Zlato bilančno pravilo pravi, naj
bodo vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi in trajnimi viri (Stubelj 2017). V našem
primeru vključujemo tudi zaloge, ki so priporočljivo financirane z dolgoročnimi viri. Pri
odstotnem koeficientu 100 govorimo o optimalni pokritosti. V primeru, ko je odstotni indeks
manjši od 100, pomeni, da s kratkoročnimi posojili financiramo dolgoročni del aktivne strani
bilance stanja, kar predstavlja nestabilno financiranje in potencialno nevarnost plačilne
nesposobnosti v prihodnosti. V primeru, da je odstotni indeks večji od 100, stanje ni
problematično, vendar je lahko financiranje dražje, če gre za dolgoročna posojila. Iz
preglednice 3 lahko ugotovimo, da je pokritost DS in SU ter zalog z lastnimi viri in DO relativno
ugodna, za leti 2017 in 2018 pa skoraj optimalna. Od konca leta 2016 do konca leta 2017 je
RTV Slovenija beležila večje zmanjšanje vrednosti DS in SU (9,12 %), kakor je bilo zmanjšanje
vrednosti lastnih virov in DO (2,06 %). V letu 2018 so se zaloge zmanjšale na manj kot četrtino
njihove vrednosti v predhodnem letu zaradi izločitve pravic za predvajanje vsebin iz zalog. Te
so v letu 2018 evidentirane v dolgoročnih časovnih razmejitvah.
Preglednica 3: Dolgoročna pokritost DS in SU ter zalog
2014

2015

Leto
2016

2017

2018

Lastni viri in DO (v EUR)

92.087.660

87.822.197

77.400.061

75.806.415

73.142.158

DS in SU (v EUR)

98.082.128

93.015.555

80.467.323

73.130.594

70.594.425

1.654.827

1.377.178

1.269.957

1.174.293

268.436

92,33 %

93,04 %

94,69 %

102,02 %

103,22 %

Zaloge (v EUR)
Dolgoročna pokritost DS in SU ter zalog

Vir: AJPES 2019b.

Plačilna sposobnost (kazalnik vodoravne finančne sestave)
V našem primeru bomo izračunali kazalnik kratkoročne plačilne sposobnosti ali likvidnosti, ki
nam kaže sposobnost podjetja poravnavati vse obveznosti ob zapadlosti. Skladno s Pravili
skrbnega računovodenja  SRS 2016 / PSR 8 (SIR 2018) kazalnik imenujemo tudi kratkoročni
koeficient ali koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti. Izračunamo ga kot
razmerje med KS, z zalogami in brez aktivnih časovnih razmejitev (AČR), in KO, brez pasivnih
časovnih razmejitev (PČR). V preglednici 4 lahko vidimo, da je bil kratkoročni koeficient konec
leta 2014 in konec leta 2015 manjši od 1, kar nakazuje na težave pri poravnavi tekočih
kratkoročnih obveznosti ob zapadlosti. RTV Slovenija je 31. 12. 2015 izkazovala 800.000 EUR
obveznosti do virov sredstev iz naslova najetega kratkoročnega posojila (RTV Slovenija 2016).
Slabo pokritost KO s KS v letu 2015 lahko pripisujemo znatnemu zmanjšanju kratkoročnih
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sredstev. V obdobju 2016-2018 RTV Slovenija izkazuje stabilno kratkoročno plačilno
sposobnost.
Preglednica 4: Likvidnost
2014

2015

Leto
2016

2017

2018

KS brez AČR (v EUR)

24.847.358

10.870.877

14.990.922

19.101.814

20.432.935

KO brez PČR (v EUR)

24.930.032

13.036.270

12.555.093

13.549.548

13.783.090

Kratkoročni koeficient

0,99

0,83

1,19

1,41

1,48

Vir: AJPES 2019b.

Celotna gospodarnost (kazalnik gospodarnosti)
Kazalnik celotne gospodarnosti izraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki.
Prikazuje uspešnost poslovanja oziroma uspešnost porabe sredstev. S kazalnikom ugotovimo,
koliko prihodkov je bilo ustvarjenih na enoto odhodkov. Gospodarska družba je poslovno
uspešnejša, tem višja je vrednost kazalnika, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček. V
preglednici 5 lahko vidimo, da koeficient gospodarnosti v petletnem obdobju ne kaže večjih
odstopanj. RTV Slovenija v tem obdobju ni ustvarila večjih presežkov prihodkov nad odhodki,
prav tako ni ustvarila večjih primanjkljajev prihodkov v primerjavi z odhodki.
Preglednica 5: Gospodarnost
2014

Leto
2016

2015

2017

2018

Celotni prihodki

126.954.076

127.331.047

124.801.320

123.240.897

123.919.983

Celotni odhodki

126.832.223

127.315.371

124.741.703

123.961.392

125.061.733

Poslovni prihodki

119.865.432

120.206.975

120.686.044

121.589.025

122.198.055

Poslovni odhodki

125.658.597

123.160.808

123.350.428

121.796.737

123.595.736

1

1

1

0,99

0,99

0,95

0,98

0,98

1

0,99

Koeficient celotne
gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti
poslovanja

Vir: AJPES 2019b.

Gospodarnost poslovanja (kazalnik gospodarnosti)
Kazalnik izraža razmerje med ustvarjenimi poslovnimi prihodki in ustvarjenimi poslovnimi
odhodki. Kazalnik gospodarnosti poslovanja nam prikazuje uspešnost poslovanja oziroma
uspešnost porabe sredstev, brez upoštevanja vplivov financiranja in drugih izrednih vplivov.
Vrednost kazalnika nad 1 pomeni, da ima podjetje dobiček iz poslovanja, vrednost, manjša od
1, pa pomeni, da ima izgubo iz poslovanja. V preglednici 5 lahko ugotovimo, da je v obdobju
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2014-2018 RTV Slovenija vsako leto ustvarila izgubo iz poslovanja. Ta se je v večji meri
pokrivala s finančnimi prihodki iz dolgoročnih finančnih naložb, in sicer s prodajo delnic
»Eutelsat Communications« in z izplačanimi dividendami iste družbe. Manjši delež finančnih
prihodkov predstavljajo še prihodki od obveznic RS in prihodki od sodnih poravnav in izvršb.
Obračanje sredstev
Koeficient prihodkovne učinkovitosti sredstev izraža razmerje med celotnimi prihodki in
povprečnimi sredstvi. Pri izračunu povprečnih sredstev upoštevamo vrednost zadnjega dne v
letu in vrednost zadnjega dne predhodnega leta. S kazalnikom ugotavljamo učinkovitost
sredstev pri doseganju prihodkov. V preglednici 6 lahko vidimo, da se hitrost obračanja sredstev
pri poslovanju RTV Slovenija iz leta v leto izboljšuje, vendar predvsem na račun zmanjševanja
vrednosti sredstev. V letu 2018 je koeficient obračanja sredstev znašal 1,32, kar pomeni, da je
RTV Slovenija ustvarila 1,32 enote prihodkov na 1 enoto sredstev.
Preglednica 6: Proizvodnost
2014

Leto
2016

2015

2017

2018

Prihodki (v EUR)

126.954.076

127.331.047

124.801.320 123.240.897

Povprečna sredstva (v EUR)

125.945.172

115.716.213

102.079.681

95.775.296

93.657.440

1,01

1,1

1,22

1,29

1,32

Koeficient proizvodnosti sredstev

123.919.982

Vir: AJPES 2019b.

Povprečna bruto plača na zaposlenega
Povprečno bruto plačo na zaposlenega izračunamo na podlagi podatkov izkaza poslovnega
izida. Plače in nadomestila plač delimo s povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih
ur ter nato rezultat delimo s številom mesecev v letu. Na podlagi tega izračuna lahko ugotovimo
(preglednica 7), da se je povprečna bruto plača na zaposlenega v obdobju 2014-2018 dvignila
za 84 evrov oziroma v petih letih za 4,1 %.
Preglednica 7: Povprečna bruto plača na zaposlenega
2014
Plače in nadomestila plač (v EUR)
Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur
Povprečna plača na zaposlenega (v EUR)

2015

Leto
2016

2017

2018

45.786.472

46.005.470

50.096.254

1.850

1.847

2.026

2.045

2.129

2.062

2.076

2.060

2.131

2.146

Vir: AJPES 2019b.
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52.295.159 54.836.768

Produktivnost
Kazalnik produktivnosti izraža razmerje med količinsko izraženimi učinki in količinami prvin
poslovnega procesa (Pavlič 2016). Večja, kot je količina učinkov na enoto prvin poslovnega
procesa, večja je učinkovitost poslovanja. V našem primeru gre za kazalnik delne
produktivnosti – produktivnosti dela, ki izkazuje prihodke od prodaje blaga in storitev na
zaposlenega. Pri številu zaposlenih upoštevamo povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v določenem letu. Pri razumevanju tega kazalnika je potrebno upoštevati specifiko
stroškov dela in števila zaposlenih na RTV Slovenija. Iz poslovnih poročil RTV Slovenija smo
ugotovili (priloga 2), da se je število redno zaposlenih na RTV Slovenija v obdobju 2014-2018
povečalo za 18 %. S podobnim trendom se je povečalo tudi povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur, in sicer v petih letih za 15,1 %. V istem obdobju so se celotni stroški dela
povečali za 3 %. Razlog, da se je število redno zaposlenih povečalo za bistveno več, kot so se
povečali celotni stroški dela, je v zaposlovanju stalnih honorarnih sodelavcev in v urejanju
pogodbenih razmerji z zunanjimi sodelavci. V letu 2014 je delež stroškov dela zunanjih
sodelavcev predstavljal kar 23,37 % celotnih stroškov dela (RTV Slovenija 2015b). Ta delež
se je konec leta 2018 zmanjšal na 9,87 % (RTV Slovenija 2019a). Iz navedenih razlogov smo
izračunali še prilagojeni kazalnik produktivnosti dela, kjer smo namesto števila zaposlenih
uporabili podatek celotnih stroškov dela, ki zajema poleg redno zaposlenih tudi zunanje
sodelavce. Dobili smo kazalnik, ki izkazuje prihodke od prodaje blaga in storitev na evro
celotnih stroškov dela. V preglednici 8 lahko vidimo, da se je produktivnost dela v obdobju
2014-2018, z izjemo leta 2015, zmanjšala. Produktivnost na zaposlenega se je v obdobju petih
let zmanjšala kar za 11,46 %, na enoto celotnih stroškov pa za 1,24 %. Zmanjšanje slednje
lahko, glede na predhodno ugotovitev, delno pripisujemo dvigu povprečne plače na
zaposlenega.
Preglednica 8: Produktivnost dela
Leto
2016

2014
2015
2017
2018
Prihodki od prodaje blaga in storitev
117.946.506 118.294.772 118.689.940 119.575.892 120.175.713
(v EUR)
Povprečno število zaposlenih na podlagi
1.850
1.847
2.026
2.045
2.129
delovnih ur
Celotni stroški dela (v EUR)
73.186.164 72.149.776 72.998.861 73.893.000 75.530.000
Produktivnost na zaposlenega (v EUR)
Produktivnost na enoto celotnih
stroškov dela (v EUR)

63.755

64.047

58.583

58.472

56.447

1,61

1,64

1,63

1,62

1,59

Vir: RTV Slovenija 2014; 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a; AJPES 2019b.

Doseganje finančnih ciljev
Pri pripravi Strategije 2018-2022 si je RTV Slovenija zadala strateške cilje na štirih področjih,
ki bodo sledili načelom dobro vodene, vitke in učinkovite javne ustanove, ki deluje za skupno
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dobro družbe, s sodelovanjem in komuniciranjem z javnostjo. S finančnega vidika so strateški
cilji usmerjeni v zagotovitev vzdržnega, odgovornega in transparentnega poslovanja, ki bo
zagotavljalo tehnološki razvoj in zadovoljstvo uporabnikov (RTV Slovenija 2018b). V
finančnem načrtu, ki ga sprejme nadzorni svet, je bila za leto 2018 izpostavljena stabilizacija
poslovanja z uravnoteženjem prihodkov in odhodkov, s pomočjo osmih ciljev (RTV Slovenija
2018c).
V Preglednici 9 in 10 prikazujemo uresničevanje ciljev oziroma njihov odmik od planiranih
ciljev, nato posamezne cilje in odmike analiziramo.
Preglednica 9: Odmiki od ciljev finančnega načrta v letu 2018
V tisoč EUR

Realizacija
2017

Plan
2018

Realizacija Odmik (realizacija
2018
– plan 2018)

Indeks (realizacija
/ plan 2018)

Celotni prihodki (1)

123.241

124.970

123.920

-1.050

99,2

Celotni odhodki (2)

123.961

124.950

125.062

112

100

-720

22

-1.142

-1.164

/

119.559

119.405

120.159

754

100,6

Spremenljivi stroški (5)

29.434

26.065

28.184

2.119

108,1

Stroški dela redno zaposlenih (6)

64.142

68.714

68.078

-636

99,1

Stalni stroški (7)

14.931

15.279

15.312

33

100,2

2.239

2.299

2.279

-20

99,1

Poslovni izid (3)
Prihodki iz poslovanja* (4)

Število redno zaposlenih*

*Prihodki iz poslovanja se nanašajo na eksterne prihodke iz poslovanja, ki ne zajemajo
prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

*Število redno zaposlenih zajema tudi zaposlene, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce ter zaposlene
in financirane s strani različnih virov. Podatki se nanašajo na konec koledarskega leta.
Vir: RTV Slovenija 2019a; 2018c.

Načrtovani prihodki za leto 2018 so bili za 1,73 mio EUR višji od realiziranih v letu 2017,
vendar realizirani prihodki v letu 2018 niso dosegli načrtovanih vrednosti. Odmik od cilja je
zanašal 1,05 mio EUR. V letu 2018 je bilo realiziranih 754.000,00 EUR prihodkov iz
poslovanja več od načrtovanih, kar je hkrati pomenilo, da je bilo realiziranih največ prihodkov
iz poslovanja v zadnjih petih letih. V večji meri to lahko pripisujemo učinkovitejši izterjavi
RTV prispevka. Razlog za nižjo realizacijo celotnih prihodkov od načrtovanih je nerealizirana
načrtovana prodaja delnic Eutelsat Communications v višini 2,34 mio EUR (RTV Slovenija
2019a).
Realizacija celotnih odhodkov je presegla načrtovane za 112.000,00 EUR, kar je pomenilo 1,1
mio EUR več od realizacije v letu 2017. Največjo prekoračitev plana beležijo pri spremenljivih
stroških, in sicer za 2,12 mio EUR, vendar so bili ti za 1,25 mio EUR nižji od realizacije v letu
2017. Stroški dela redno zaposlenih so bili v letu 2018 za 635.000,00 EUR nižji od načrtovanih.
Del odmika spremenljivih stroškov od načrtovanih lahko tako pripisujemo dejstvu, da je bilo

48

realiziranih manj rednih zaposlitev iz naslova urejanja delovno-pravnih razmerji zunanjih
sodelavcev od načrtovanih, kar je pomenilo višji strošek zunanjih sodelavcev. Drugi največji
razlog za prekoračitev spremenljivih stroškov nad načrtovanimi so stroški za pravice
predvajanja vsebin, ki so presegli plan za 596.000,00 EUR. Stalni stroški so bili za 33.000,00
EUR višji od načrtovanih. Višji od načrtovanih so bili predvsem pri vzdrževanju IT opreme,
nižji od načrtovanih pa pri toplotni energiji, zaščitnih sredstvih in nižjih pogodbenih
obveznostih. Finančni odhodki so bili višji za 131.000,00 EUR od načrtovanih. Odhodki zaradi
salda odpisanih terjatev so bili za 826.000,00 EUR nižji od načrtovanih, predvsem zaradi nižje
realiziranih odškodnin pravnim in fizičnim osebam ter slabše realizacije kompenzacijskih
storitev po pogodbi s SAZAS-om (RTV Slovenija 2019a; 2018c). RTV Slovenija je v letu 2018
beležila negativen poslovni izid v vrednosti 1,14 mio EUR, ki je bil za 1,16 mio EUR slabši od
načrtovanega in za 421.000,00 EUR slabši od realizacije v letu 2017.
Med analiziranimi odmiki (preglednica 9), znašajo pozitivni odmiki od načrta (4, 6) skupaj 1,39
mio EUR, negativni (1, 2, 3, 5, 7) pa 4,48 mio EUR. Ugotavljamo, da RTV Slovenija v letu
2018 ni bila uspešna pri doseganju večine finančnih ciljev.
Preglednica 10: Odmiki od ciljev po dejavnostih
V tisoč EUR
Prihodki javne dejavnosti (1)
Odhodki javne dejavnosti (2)

Realizacija
2017
99.925

Plan
2018

Realizacija Odmik (realizacija Indeks (realizacija
2018
– plan 2018)
/ plan 2018

99.771

99.643

-128

99,9

116.847 120.405

118.772

-1.633

98,6

Prihodki tržne dejavnosti (3)

23.315

25.202

24.277

-925

96,3

Odhodki tržne dejavnosti (4)

7.114

4.546

6.290

1.744

138,4

-16.922

-20.634

-19.129

1.505

/

16.201

20.656

17.987

-2.669

/

Poslovni izid javne dejavnosti (5)
Posl. izid tržne dejavnosti (6)

Vir: RTV Slovenija 2018a; 2019a.

Iz preglednice 10 lahko ugotovimo, da je RTV Slovenija v letu 2018 iz naslova izvajanja javne
službe realizirala presežek odhodkov nad prihodki v višini 19,13 mio EUR, kar je pomenilo, da
je bil poslovni izid za 2,21 mio EUR slabši v primerjavi z letom 2017, vendar za 1,5 mio EUR
boljši od načrtovanega. Da je bil poslovni izid iz naslova izvajanja javne službe boljši od
načrtovanega, lahko pripišemo nižjim odhodkom od pričakovanih. Poslovni izid iz naslova
tržnih dejavnosti je bil v letu 2018 za 1,79 mio EUR boljši v primerjavi z letom 2017 in za 2,67
mio EUR slabši od načrtovanega. Realizirani prihodki iz naslova izvajane tržne dejavnosti so
zaostali za pričakovanimi (indeks 96,3), odhodki tržne dejavnosti pa so presegli načrtovane
(indeks 138,4).
Med analiziranimi odmiki po dejavnostih znašajo pozitivni odmiki od načrta (2, 5) skupaj 3,14
mio EUR, negativni (1, 3, 4, 6) pa 5,47 mio EUR. Ugotavljamo, da RTV Slovenija v letu 2018
ni bila uspešna pri doseganju večine finančnih ciljev po dejavnostih.
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Vidik poslovanja s strankami
Strateška usmeritev RTV Slovenija z vidika poslovanja s strankami mora biti ustvarjanje
kakovostnih programov, z vključitvijo uporabnikov v sooblikovanje vsebin in brez vpliva
politike (Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo 2016). Skrb za ugled in zadovoljstvo
uporabnikov, dostopnost vsem in uvajanje novih tehnologij so prioritete strateškega razvoja
RTV Slovenija (RTV Slovenija 2018b).
Kot smo v poglavju 5.1.1 podrobneje opisali, RTV Slovenija za svoje uporabnike izvaja širok
nabor dejavnosti na medijskem področju, za različne starostne in socialne skupine ter
nacionalne in etnične skupnosti. Z dopisniško mrežo iz devetih držav zagotavlja neposredne
informacije iz zamejstva in sveta. Kot nacionalni javni servis RTV Slovenija sodeluje z desetimi
mednarodnimi organizacijami z medijskega področja in si s tem zagotavlja izmenjavo znanja
ter uporabnikom omogoča lažjo dostopnost do mednarodnih vsebin. Pogodbena sodelovanja
potekajo tudi s šestimi tiskovnimi agencijami (RTV Slovenija 2019a).
Z namenom, da bi se RTV Slovenija približala javnosti, so vzpostavili službo za komuniciranje,
ki je neposredno podrejena generalnemu direktorju in skrbi za komuniciranje o programih in
projektih RTV Slovenija. Za komuniciranje s širšo javnostjo je RTV Slovenija dejavna na treh
družabnih omrežjih. Da bi vključili uporabnike pri zagotavljanju povratnih informacij, ima
pomembno vlogo Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Ta sprejema odzive uporabnikov
in širše javnosti na programske vsebine in delovanje RTV Slovenija, jih posreduje pristojnim
in oblikuje priporočila za izboljšave in delovanje v prihodnosti.
Za povečanje dosega uporabnikov RTV Slovenija izvaja promocijske akcije skozi vsebine z
ustvarjanjem oddaj za posebne priložnosti, npr. obletnice ter s pomočjo tiskanih, spletnih,
televizijskih in radijskih medijev RTV Slovenije. Prav tako se za ta namen organizirajo dogodki
v sodelovanju z drugimi organizacijami. Da bi se RTV Slovenija dodatno približala svojim
uporabnikom, se vsako leto organizirajo dnevi odprtih vrat, kjer se letno med 800 in 1000
obiskovalci neposredno seznani z delovanjem javne radiotelevizije. Z namenom krepitve
razumevanja pomena javnih medijskih servisov se RTV Slovenija vključuje v mednarodne
akcije, kot je panevropska kampanja Evropske radiotelevizijske organizacije (EBU) »Krepimo
dobre medije«. Pomemben del poslanstva v družbi RTV Slovenija izvaja z ustvarjanjem
dobrodelnih vsebin. Z novimi tehnologijami se skuša omogočiti lažji dostop do vsebin slepim
in slabovidnim ter gluhim in naglušnim (RTV Slovenija 2019a).
V nadaljevanju ugotavljamo, da RTV Slovenija, kljub številnim promocijskim aktivnostim in
naporom za doseganje uporabnikov vsebin, ne uspeva ohranjati števila uporabnikov. To
nakazuje na dejstvo, da kakovost programov ne sledi strateškim usmeritvam in ne zagotavlja
zadovoljstva uporabnikov v zadostni meri. Ugotavljamo, da ustvarjanje vsebin v veliki meri ne
izhaja iz pričakovanj uporabnikov.
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Rezultati
Na podlagi javno dostopnih podatkov, ki so podani v preglednici 11, analiziramo doseganje
uporabnikov z vsebinami RTV Slovenija v obdobju med letoma 2014 in 2018.
Preglednica 11: Povprečni dnevni doseg uporabnikov
Število uporabnikov

Medij

Indeks
2018 / 2014

2014

2015

2016

2017

2018

TVSLO 1

763.000

730.400

710.700

691.000

657.000

86,1

TVSLO 2

539.700

508.200

534.800

478.000

476.000

88,2

TVSLO 3

172.900

200.500

188.300

157.000

141.000

81,5

RA Slovenija 1

129.000

140.000

133.000

125.000

126.000

97,7

RA Slovenija 2 (VAL 2020)

183.000

195.000

186.000

209.000

217.000

118,6

RA Slovenija 3 (ARS)

7.000

7.000

8.000

7.000

8.000

114,3

RTVSLO.si (MMC)**

519.483

489.145

515.490

509.419

562.322

108,2

* Povprečni dnevni doseg se nanaša na celotno populacijo RS in pomeni, da je posameznik uporabljal
medij vsaj 15 minut neprekinjeno.
** V primeru spletnega mesta RTVSLO.si se podatki nanašajo na povprečno mesečno število različnih
uporabnikov.
Vir: RTV Slovenija 2017; 2018a; Mediana RM, AGB Nielsen Media Research, Mediana RM in
MOSS po RTV Slovenija 2019a.

Iz preglednice 11 lahko ugotovimo, da se je povprečni dnevni doseg uporabnikov vseh treh
televizijskih nacionalnih kanalov v obdobju 2014-2018 iz leta v leto zmanjševal, z izjemo
TVSLO 2 v letu 2016, predvsem zaradi prenosov olimpijskih iger in evropskega prvenstva v
nogometu. Pri TVSLO 1 se je povprečni dnevni doseg uporabnikov v obdobju 2014-2018
zmanjšal za 13,9 %, pri TVSLO 2 za 11,8 % in pri TVSLO 3 za 18,45 %. Pozitiven trend
povprečnega dnevnega dosega uporabnikov beležimo pri Radiu Slovenija 2, ta se je povečal za
18,6 %, in pri tretjem programu radia, za 14,3 %. Povprečno število uporabnikov spletnega
mesta RTVSLO.si se je v obdobju 2014-2018 povečalo, in sicer za 8,2 %.
Na tem mestu velja opozoriti na spremenjene navade ljudi pri uporabi medijev. Podatki
raziskave medijske potrošnje v Sloveniji, ki sta jo izvedli agenciji iPROM in Valicon (2018) z
vzorcem 622 naključno izbranih uporabnikov digitalnih medijev, kažejo na trend upadanja
uporabe klasičnih medijev in na primat pametnih telefonov pri dostopanju do digitalnih vsebin.
Po raziskavi se je gledanje televizije na klasičen način zmanjšalo iz 60 % leta 2014 na 47 %
leta 2018, vendar se je povečala uporaba aplikacije TV to GO iz 5 % leta 2014 na 13% leta
2018. Število poslušalcev radia se je v istem obdobju zmanjšalo za 2/3 % (na domu / izven
doma). Uporaba novičarskih portalov se je povečala iz 41 % leta 2014 na 50 % vseh
uporabnikov digitalnih medijev leta 2018.
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Ugotavljamo, da RTV Slovenija s televizijskimi programi iz leta v leto izgublja gledalce in
beleži tudi slabše rezultate, kot kaže splošni trend uporabe medijev v Sloveniji. Pozitivni trend
beleži Radio Slovenija 2 (VAL 202), ki je kljub negativnim splošnim trendom v obdobju 20142018 povečal povprečni dnevni doseg za 34.000 uporabnikov. Povprečno število uporabnikov
spletnega mesta RTVSLO.si rahlo zaostaja za splošnim trendom povečanja števila uporabnikov
digitalnih medijev v obdobju 2014-2018.
Po raziskavi podjetja Valicon za Ministrstvo za kulturo RS (Zorko, Pfajfar in Podlogar 2016),
z vzorcem 1001 anketiranec, je 35 % vprašanih leta 2016 menilo, da programe RTV Slovenija
spremlja manj kot pred petimi leti. 18 % jih je menilo, da programe RTV Slovenija spremlja
več kot pred petimi leti. 25 % vprašanih meni, da RTV Slovenija uresničuje javni interes. 41%
anketirancev meni, da RTV Slovenija sicer uresničuje javni interes, vendar ne dovolj dobro, 30
% pa jih meni, da RTV Slovenija javnega interesa bolj ne uresničuje ali ne uresničuje.
Število odzivov, ki jih sprejema Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, iz leta v leto raste.
Od leta 2008, ko jih je bilo 275, se je število leta 2019 povečalo na 1.617 primerov, od katerih
je bilo obravnavanih 1.41614 (žaljivi, nerazumljivi in anonimni primeri se zavržejo). Od tega je
bilo 39 % kritičnih mnenj, 35 % pritožb, 10 % vprašanj, 3 % pobud in 13 % pohval (RTV
Slovenija 2020).
Vidik notranjih poslovnih procesov
V okolju in času hitrega razvoja tehnologije na področju medijev in informacijskih platform
mora RTV Slovenija v službi javnega interesa zagotavljati integracijo novih tehnologij in
najnovejših mednarodno sprejetih tehničnih standardov v svojo infrastrukturo ter storitve
(Ministrstvo RS za kulturo 2016).
V SPIN analizi, ki so jo za področje notranjih procesov pripravili na RTV Slovenija, ugotavljajo
predvsem vrzeli na področju vodenja in premalo osebne iniciative pri izvajanju procesov.
Piramidna struktura organiziranosti povzroča prelaganje odgovornosti, slab pretok informacij
in posledično nezadovoljstvo zaposlenih. Izzive vidijo v izkoriščanju najnovejših tehnologij v
produkcijske namene ter v izboljšanju podobe javne radiotelevizije v javnosti. Glavni strateški
cilj z vidika notranjih poslovnih procesov v Strategiji RTV Slovenija 2018-2022 je izboljšanje
organizacije dela s prenovo procesov. Ta predvideva usposabljanje vodij s ciljem izboljšati
komunikacijo med zaposlenimi in izboljšati učinkovitost pri integrirani pripravi vsebin (RTV
Slovenija 2018b).

Delež je izračunan na podlagi 1020 odzivov. Točna evidenca se je začela beležiti v letu 2019 (RTV
Slovenija 2020).
14
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Rezultati
Pristop uravnoteženega sistema kazalnikov opredeljuje uspešnost notranjih procesov s cilji in
kazalniki, ki izhajajo iz strategije, na podlagi denarno izraženih ciljev in ciljev poslovanja s
strankami.
Po besedah generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca (RTV Slovenija 2019a), se
na RTV Slovenija že nekaj let vlaga napore v prenovo delovnih procesov s ciljem
racionalizacije poslovanja. V letu 2018 so bili na tem področju še posebej aktivni, saj
ugotavljajo, da je bilo v preteklosti preveč različnih meril in načinov izvajanja posameznih
programsko-produkcijskih vsebin (»preveč vrtičkarstva«), ki so sicer lahko omogočali
kakovostne proizvode, vendar za previsoko ceno.
Na podlagi analize petih kvantitativnih raziskav in ene kvalitativne raziskave s področij
vodenja, organizacijske klime in zavzetosti zaposlenih na RTV Slovenija v obdobju 2005-2015
Kolar (2016) ugotavlja, da je stanje na teh področjih slabo in ni zaznati pozitivnih trendov.
Zaznavanje kakovosti vodenja in organizacijske klime se pri vodjih bistveno razlikuje od
zaznavanja teh kategorij pri zaposlenih, kar onemogoča doseganje skupnih ciljev. Področje
vodenja ni sistemsko urejeno in vodje v praksi ne upoštevajo dejavnikov in kriterijev uspešnega
vodenja. Selekcija vodilnih in vodstvenih kadrov se izvaja predvsem na podlagi poznavanja
medijskega področja, kjer so managerska znanja in veščine vodenja v večji meri zanemarjena
ali celo nepomembna. Razlog za slabo obvladovanje uspešnosti avtor vidi tudi v nepoenoteni
strategiji in viziji, predvsem zaradi vplivnih posameznikov, ki omejujejo srednji management
pri svojih odločitvah.
Leta 2017 je bila v kompetenčnem centru RTV Slovenija izvedena raziskava notranjega okolja
(Kolar 2017), s pomočjo ankete z vzorcem 693 zaposlenih. Na podlagi odgovorov za področje
organizacijske kulture je 46 % vprašanih menilo, da na RTV Slovenija prevladuje agresivno
obrambna kultura, ki se kaže v nasprotovanju, moči, tekmovalnosti in perfekcionizmu. 46 %
vprašanih je menilo, da prevladuje pasivno obrambna kultura, ki se kaže v odobritvi,
konvencionalnosti, odvisnosti in izogibanju. Da prevladuje konstruktivna kultura z elementi
dosežkov, samouresničitve, humanistike in družabnosti, je bilo mnenja le 8 % vprašanih. V
primerjavi z letom 2012 je zaznati trend v smeri agresivno obrambne in pasivno obrambne
kulture. Na podlagi odgovorov na vprašanja iz 15 področij vodenja, je moč ugotoviti, da
zaposleni vodje vidijo kot podpovprečno usposobljene. Najboljše so bili vodje ocenjeni
(3,5/5)15 za področje medsebojnih odnosov, najslabše pa na področju doseganja rezultatov
(2,75/5).

3,5 je dosežena povprečna vrednost skupnih odgovorov posameznega področja po Likertovi lestvici
od 1 do 5.
15
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V nadaljevanju analiziramo učinkovitost poslovnih procesov za televizijsko dejavnost, za
izvajanje katere se porabi več kot polovica vseh finančnih virov RTV Slovenija. Razmerje med
proizvedeno količino in eksternimi prihodki iz poslovanja (EPP), ki predstavljajo finančne vire
za izvajanje dejavnosti, primerjamo po posameznih letih za obdobje 2014-2018.
Preglednica 12: Učinkovitost poslovnih procesov na TV Slovenija
RTV Slovenija
Eksterni prihodki iz poslovanja (v tisoč EUR)
Število ur TV programa
Število ur premierno predvajanega TV programa

Indeks
2018 / 2014
117.939 118.276 118.656 119.559 120.159
101,9
2014

19.242 20.905

2016

2017

2018

21.164

20.847 20.032

104,1

8.083

8.842

8.894

8.405

8.312

102,8

42

42,3

42,0

40,3

41,5

/

14.702 15.563

15.344

14.681 13.595

92,5

Delež premierno predvajanega TV programa (v %)
Število ur lastne TV produkcije

2015

Delež lastne TV produkcije (v %)

76,4

74,4

72,5

70,4

67,9

/

Število ur TV programa na 10.000 EUR EPP
Število ur premierno predvajanega TV programa na
10.000 EUR EPP

1,63

1,77

1,78

1,74

1,67

102,4

0,68

0,75

0,75

0,7

0,69

101,5

Število ur lastne TV produkcije na 10.000 EUR EPP

1,25

1,32

1,29

1,23

1,13

90,4

Vir: RTV Slovenija 2019a; EBU 2019b.

V preglednici 12 lahko vidimo, da se je tako količina predvajanega kot tudi premierno
predvajanega programa od leta 2014 do leta 2016 povečevala, nato pa do leta 2018 zmanjševala
in dosegla približno enako raven kot leta 2014. Podobno dinamiko gibanja teh dveh kategorij
lahko opazimo tudi v razmerju z eksternimi prihodki iz poslovanja. Ravno tako se je s podobno
dinamiko najprej povečevalo in nato zmanjševalo število ur lastne produkcije, ki se je od leta
2014 do leta 2018 manjšalo (indeks 92,5). Število ur lastne produkcije v razmerju do eksternih
prihodkov iz poslovanja je bilo leta 2018 za 9,6 % nižje kot leta 2014. Delež lastne produkcije
v predvajanem programu se je v istem obdobju zmanjšal za 8,5 %. Če izhajamo iz podatkov
izvajanja televizijske dejavnosti, lahko povzamemo, da se je produktivnost eksternih prihodkov
na RTV Slovenija v zadnjih treh letih preučevanega obdobja zmanjševala.
Za leto 2018 je bilo na RTV Slovenija za namen tehnološkega razvoja in naložb načrtovanih
12 mio EUR. Realiziranih je bilo 7,7 mio EUR investicij. Razlog za razhajanje med
načrtovanimi in realiziranimi investicijami utemeljujejo z dolgotrajnimi pripravami projektov
in zapletenimi postopki javnih razpisov (RTV Slovenija 2019a). Na sliki 9 lahko vidimo, da
RTV Slovenija beleži podoben razkorak med načrtovanimi in realiziranimi investicijami v
celotnem obdobju 2014-2018, z izjemo leta 2017, ko je bilo realiziranih le 52,42 % od
načrtovanih investicij. Med načrtovanimi sredstvi za investicije so bila v tem letu planirana tudi
sredstva od prodaje finančnih naložb in drugih virov financiranja, ki se niso koristila. Vrednost
realiziranih investicij se je v obdobju 2014-2018 stalno zmanjševala in je leta 2018 znašala le
77 % realiziranih investicij v letu 2014, kljub povečanju prihodkov od poslovanja v istem
obdobju za 1,86 %. Še slabši rezultat prikazuje graf realiziranih investicij v tehnologijo, ki
54

beleži padec vrednosti investicij od leta 2014 do leta 2018 za 37,97 %. V letu 2018 je bilo
realiziranih investicij v tehnologijo za 4,9 mio EUR. Vrednost obračunane amortizacije je v letu
2018 znašala 9,53 mio EUR, kar je pomenilo 66,64 % od obračunane amortizacije v letu 2014
(RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a). Iz podatkov lahko ugotovimo, da trend
vlaganja v tehnologijo in razvoj ni v skladu s smernicami in izzivi RTV Slovenija.
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Slika 9: Investicije v infrastrukturo in tehnologijo
Vir: RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a.

Vidik učenja in rasti
Predlog Strategije razvoja medijev v RS do leta 2024 za področje razvoja kadrov na RTV
Slovenija predvideva doseganje višje profesionalnosti novinarjev in urednikov z
izobraževanjem in usposabljanjem na različnih področjih (Ministrstvo RS za kulturo 2016). V
Strategiji RTV Slovenija 20182020 poudarjajo, da uspešnost RTV Slovenija temelji na
ustvarjalnosti in znanju zaposlenih in da je mogoče le z učinkovito kadrovsko politiko
uresničevati vse druge cilje. Zaposlene je potrebno motivirati, jih informirati, spodbujati prenos
znanja in učenje ter podpirati iskalce izboljšav. Plačni sistem mora omogočati nagrajevanje za
posebne dosežke. Zaradi specifike potrebnih kadrov in nezmožnost konkuriranja s konkurenti
pri pridobivanju ustreznih kadrov je strateška usmeritev RTV Slovenije razvoj lastnih kadrov
in štipendiranje. Kadrovsko službo je potrebno prestrukturirati iz kadrovske administracije v
sodobno kadrovsko funkcijo razvoja kadrov (RTV Slovenija 2018b).
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Struktura zaposlenih
Konec leta 2018 je bilo na RTV Slovenija 2.27916 redno zaposlenih in 31 zunanjih sodelavcev
(RTV Slovenija 2019a). V preglednici 13 lahko vidimo, da se je skupno število zaposlenih in
število zunanjih sodelavcev od leta 2014 stalno zmanjševalo, nasprotno pa beležimo rast števila
redno zaposlenih. Rast števila redno zaposlenih lahko v večji meri pripisujemo predvsem
urejanju delovno pravnih razmerij z dolgoletnimi honorarnimi sodelavci. V letu 2018 je novo
delovno razmerje sklenilo 156 ljudi, od tega je bilo 84 rednih honorarnih sodelavcev. Na RTV
Slovenija je bilo tako 72 novih sodelavcev. Skupaj z upokojitvami je v istem letu prenehalo
delovno razmerje 116 zaposlenim. Delež zaposlenih, ki jim je prenehalo delovno razmerje,
predstavlja 5,1 % vseh zaposlenih, kar je za 1,02 odstotne točke več od letnega povprečja v
obdobju 2014-2018. Ocenjujemo, da je fluktuacija zaposlenih na RTV Slovenija relativno nizka
(RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a).
Povprečna starost redno zaposlenih je konec leta 2018 znašala 45 let in 11 mesecev. V obdobju
2014-2018 se je povprečna starost sicer znižala za 8 mesecev, vendar je bila leta 2018 v
primerjavi s povprečno starostjo delovno aktivnega prebivalstva v RS višja za 3 leta in dva
meseca, kar priča o neugodni starostni strukturi zaposlenih (RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017;
2018a; 2019a; SURS 2020).

Delež zaposlenih v %

Iz slike 10 je razvidno, da je bilo konec leta 2018 na RTV Slovenija 52,21 % zaposlenih s
stopnjo izobrazbe, ki ni bila nižja od VI/2 in kar 63 % z najmanj VI. stopnjo izobrazbe. Tudi
trend izobrazbene strukture zadnjih let kaže na zmerno rast deleža zaposlenih z visokošolsko
izobrazbo. V primerjavi s povprečno izobrazbo v celotnem javnem sektorju v RS kaže na
relativno visoko izobraženost zaposlenih na RTV Slovenija.
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Slika 10: Delež zaposlenih z najmanj višješolsko izobrazbo
Vir: RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a; SURS 2020.

Po metodologiji Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS1819, Uradni list RS,
št. 71/17, 13/18, 83/18, 19/19) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 3/18, 7/19) se ne upošteva zaposlenih, ki nadomeščajo začasno odsotne
delavce ter zaposlenih, financiranih z različnih virov. Za zaposlene za krajši delovni čas se upošteva
faktor dejanskega delovnega časa. Po tej metodologiji je bilo konec leta 2018 zaposlenih 2.249 javnih
uslužbencev.
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Izobraževanje
RTV Slovenija ima organizirano lastno izobraževalno središče, ki je tudi izvajalec Nacionalne
poklicne kvalifikacije na medijskem področju. V letu 2018 je RTV Slovenija namenila
96.500,00 EUR za izvedbo 64 izobraževalnih tečajev in delavnic za zaposlene, kar je 47,12 %
več sredstev kot leta 2017. Na intranetu »Moj RTV« je omogočen dostop do različnih
izobraževalnih vsebin za zaposlene. Leta 2018 je potekal program usposabljanja iz managerskih
veščin za urednike, producente in vodje. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami EBU,
Circom, BBC Akademijo in drugimi se posamezni zaposleni udeležujejo usposabljanj in
delavnic v tujini. Pri izvajanju obvezne šolske prakse in mentorstva za dijake in študente RTV
Slovenija sodeluje s trinajstimi šolami in štirinajstimi fakultetami. Leta 2018 je na RTV
Slovenija opravilo obvezno prakso 169 dijakov in študentov, kar je 36 % več kot leto prej in
72,45 % več kot leta 2014. RTV Slovenija sklene povprečno trinajst pogodb o štipendiranju na
leto, vendar gre v večini primerov za socialne štipendije in ne kadrovske. V okviru promocije
zdravja na delovnem mestu so se v letu 2018 izvajala tudi predavanja s področja zdravja.
Uvedena je bila možnost individualnega psihološkega svetovanja ter možnost preventivnih
zdravstvenih pregledov (RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a).

Komuniciranje z zaposlenimi
Za namen obveščanja zaposlenih se na RTV Slovenija uporabljajo različni komunikacijski
kanali. Najobsežnejši je interni spletni portal MOJRTV, kjer se objavljajo novice, obvestila in
dogodki za vse zaposlene. Vsem zaposlenim sta na voljo še tedenski e-časopis in elektronska
pošta »Med nami«, kjer vodstvo posreduje najnovejša obvestila. Občasno izide tudi interno
glasilo »Kričač«.

Ugotovitve in rezultati
Zaradi absentizma (odsotnosti zaradi bolniškega staleža) je bilo v letu 2018 povprečno odsotnih
4,34 % zaposlenih, kar bistveno ne odstopa od povprečja v obdobju 2014-2018, ki znaša 4,47
%. V letu 2018 je bilo zaradi absentizma izgubljenih 3,2 % koledarskih dni na zaposlenega, kar
je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 4,63 %. Zaradi poškodb pri delu je bilo na RTV
Slovenija v letu 2018 izgubljenih 123 delovnih dni. Indeks onesposabljanja (IO), ki prikazuje
število izgubljenih dni na zaposlenega, je znašal 0,05, kar je manj od slovenskega povprečja, ki
je za leto 2018 znašal 0,89 (RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017; 2018a; 2019a; NIJZ 2020a;
NIJZ 2020b).
Raziskava o zavzetosti zaposlenih (vzorec 479/2561), s pomočjo vprašalnika Gallupovega
inštituta in 5 stopenjske Likertove lestvice, je leta 2013 pokazala, da je bil delež zavzetih
zaposlenih 12 %, nezavzetih 33 % in aktivno nezavzetih 55 %, kar je pomenilo rahlo
poslabšanje rezultatov v primerjavi s preteklimi raziskavami in slabše rezultate od slovenskega
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povprečja. Nekaj več kot četrtina vprašanih je menila, da je njihov tim dobro voden, skoraj
polovica vprašanih pa je menila, da deluje v disfunkcionalnih timih (Kolar 2016). Raziskava,
ki jo je v kompetenčnem centru RTV Slovenija isti avtor naredil leta 2017, je pokazala nekoliko
boljše rezultate o zavzetosti zaposlenih, vendar je potrebno opozoriti, da so bila tri vprašanja na
vprašalniku Gallupovega inštituta nekoliko prilagojena, kar bi lahko vplivalo na boljši rezultat.
Zavzetih zaposlenih je po zadnji raziskavi 19 %, aktivno nezavzetih pa 46 %. Odgovori na
vprašanja, ki niso bila spremenjena, v povprečju nakazujejo na slabšo zavzetost kot leta 2013.
Premik na bolje lahko ugotovimo na področju delovanja timov. 28 % vprašanih meni, da timi
delujejo funkcionalno in 38 % vprašanih meni, da delujejo disfunkcionalno. Ostali menijo, da
timi delujejo delno funkcionalno (Kolar 2017).
Iz navedenega in ugotovitev v poglavju 5.2.4 menimo, da RTV Slovenija, kljub nekaterim
naporom vlaganja v zaposlene, ne dosega bistvenih premikov na bolje na področjih zavzetosti
zaposlenih, vodenja in organizacijske kulture. Spremembe so potrebne predvsem v smeri
vzpostavitve kadrovske funkcije s prioriteto razvoja ključnih kadrov (talentov), razvoja
voditeljstva in managementa uspešnosti. Odprto komuniciranje, strokovnost vodij z
managerskimi znanji in vključenost zaposlenih morajo oblikovati novo organizacijsko kulturo.
V nadaljevanju primerjamo količine proizvedenih učinkov televizijske dejavnosti po letih in jih
analiziramo s kazalniki produktivnost zaposlenih za obdobje 2014-2018. Število zaposlenih se
nanaša na vse zaposlene na RTV Slovenija, pri čemer več kot 60 % zaposlenih izvaja
televizijsko dejavnost.
Preglednica 13: Primerjava podatkov in kazalnikov produktivnosti zaposlenih v
obdobju 2014-2018 pri izvajanju televizijske dejavnosti
RTV SLOVENIJA
Število ur TV programa
Število ur premierno predvajanega TV programa
Število ur lastne TV produkcije
Število redno zaposlenih*

Indeks
2018 / 2014
19.242 20.905 21.164 20.847 20.032
104,1

2014

8.083

2015

8.842

2016

2017

8.894

8.405

2018

8.312

102,8

14.702 15.563 15.344 14.681 13.595

92,5

1.925

1.948

2.128

2.239

2.279

118,4

687

588

223

107

31

4,5

2.612

2.536

2.351

2.346

2.310

88,4

Število ur TV programa na zaposlenega

7,37

8,24

9

8,89

8,67

117,6

Število ur lastne TV produkcije na zaposlenega

5,63

6,14

6,53

6,26

5,88

104,4

Število ur premierno predvajanega TV programa
na zaposlenega

3,09

3,49

3,78

3,58 3,6 (1)

116,5

Število zunanjih sodelavcev**
Skupno število zaposlenih

*Število redno zaposlenih zajema tudi zaposlene, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce ter zaposlene
in financirane s strani različnih virov.
**Število zunanjih sodelavcev zajema honorarne sodelavce, avtorske pogodbe in s.p.
Vir: EBU 2019b.
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Iz preglednice 13 je razvidno, da se med letoma 2014 in 2018 količina predvajanega programa
kot tudi količina premierno predvajanega programa nista bistveno spremenili, kljub zmanjšanju
skupnega števila zaposlenih (indeks 88,4). To pomeni, da se je količina predvajanega TV
programa na zaposlenega povečala za 17,6 % in količina premierno predvajanega TV programa
na zaposlenega za 16,5 %. Ugotovimo lahko, da je zmanjšanje skupnega števila zaposlenih
najbolj vplivalo na količino predvajane lastne produkcije. Ta se je v obdobju 2014-2018
zmanjšala za 7,5 % . Število ur predvajane lastne produkcije na zaposlenega se je povečalo za
4,4 %. Ne glede na povečanje produktivnosti zaposlenih v celotnem obdobju 2014-2018 pa
skrbi dejstvo, da se je produktivnost zaposlenih na RTV Slovenija v zadnjih dveh letih
preučevanega obdobja zmanjševala.

5.3

Primerjalna analiza z izbranimi konkurenti

V tem poglavju bomo analizirali uspešnost Javnega zavoda RTV Slovenija in le-to primerjali z
uspešnostjo največje komercialne medijske hiše v Sloveniji Produkcija Plus d. o. o. in z
avstrijsko javno radiotelevizijo ORF. V nadaljevanju bomo prikazali še nekaj primerjav RTV
Slovenija z nekaterimi javnimi radiotelevizijami, ki so del organizacije EBU.
Primerjava uspešnosti poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija s podjetjem
Produkcija Plus d. o. o.
Produkcija Plus d. o. o. (v nadaljevanju PRO PLUS) je multimedijsko podjetje, ki skupaj s
hčerinskima družbama Kanal A d. o. o. in POP TV d. o. o. tvori skupino PRO PLUS, ki je v
100 % lasti družbe CME Media Enterprises BV s sedežev na Nizozemskem. PRO PLUS izvaja
svojo medijsko dejavnost na področju Slovenije s petimi televizijskimi kanali, s posebnim
kanalom z videom na zahtevo, s spletno stranjo 24ur.com in sedmimi specializiranimi portali.
V letu 2018 je imela skupina PRO PLUS v povprečju 280 zaposlenih (PRO PLUS 2019).
Čeprav z drugačnim poslanstvom, ker je pridobitna organizacija, predstavlja na področju
televizije in spletnih vsebin največjega konkurenta Javnemu zavodu RTV Slovenija.
Primerjalna analiza s kazalniki finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti
V nadaljevanju primerjamo uspešnost poslovanja RTV Slovenija in skupine PRO PLUS. V letu
2018 je skupina PRO PLUS ustvarila 69.150.150 EUR poslovnih prihodkov, od tega je bilo
68.011.927 EUR prihodkov od prodaje (oglaševanje, glasovanja, prodaja programskega časa in
prodaja programskih vsebin). Poslovni prihodki so predstavljali 57,55 % poslovnih prihodkov
RTV Slovenija (PRO PLUS 2019; RTV Slovenija 2019a).
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Preglednica 14: Poslovanje RTV Slovenija in skupine PRO PLUS
Organizacija

RTV Slovenija
2017

PRO PLUS

2018

2017

2018

Celotni prihodki (v EUR)

123.240.897

123.919.982

61.997.320

69.352.968

Celotni odhodki (v EUR)

123.961.392

125.061.733

57.804.332

57.102.723

Poslovni prihodki (v EUR)

121.589.025

122.198.055

61.344.198

69.150.150

Poslovni odhodki (v EUR)

121.796.737

123.595.736

54.375.632

54.317.637

0,99

0,99

1,07

1,21

1

0,99

1, 13

1,27

102,02 %

103,22 %

105,54%

99,28 %

1,41

1,48

1,21

1,14

/

1,32

/

0,91

2.131

2.146

1.702

1.747

1,49

1,43

1,91

2,06

Koeficient celotne gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Dolgoročna pokritost DS in SU ter zalog
Kratkoročni koeficient (likvidnost)
Koeficient proizvodnosti sredstev
Povprečna plača na zaposlenega
Produktivnost na enoto celotnih stroškov
dela in storitev (v EUR)

*DS  dolgoročna sredstva; SU  sredstva v upravljanju.
Vir: RTV Slovenija 2019a; PRO PLUS 2019.

Iz preglednice 14 lahko ugotovimo, da sta bila koeficient celotne gospodarnosti in koeficient
gospodarnosti poslovanja, ki izražata uspešnost porabe sredstev, pri skupini PRO PLUS višja
kot pri RTV Slovenija tako v letu 2017 kot tudi v letu 2018. Ob dejstvu, da je skupina PRO
PLUS v obeh letih izkazovala čisti dobiček, RTV Slovenija pa izgubo, lahko ugotovimo, da je
bila skupina PRO PLUS v letih 2017 in 2018 poslovno uspešnejša. Ocenjujemo, da kazalnik
dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter zalog odraža skoraj
optimalno dolgoročno pokritost tako pri RTV Slovenija kot pri skupini PRO PLUS. Menimo,
da gre v obeh primerih za stabilno financiranje v skladu z zlatim bilančnim pravilom.
Kratkoročni koeficient kaže nekoliko slabšo pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi
sredstvi pri skupini PRO PLUS v letih 2017 in 2018, vendar ni zaznati tveganj plačilne
nesposobnosti. Koeficient proizvodnosti, ki izraža učinkovitost sredstev pri doseganju
prihodkov, je bil leta 2018 pri RTV Slovenija višji. Skupina PRO PLUS je ustvarila 0,91 enote
prihodkov na enoto sredstev, RTV Slovenija pa 1,32 enote prihodkov na enoto sredstev.
Povprečna bruto plača na zaposlenega je bila leta 2018 v skupini PRO PLUS 1.747 EUR, na
RTV Slovenija pa za 22,84 % višja in je znašala 2.146 EUR. Zaradi nedostopnosti podatkov o
številu zunanjih sodelavcev in zunanjih izvajalcev storitev ter ob predpostavki, da obe
organizaciji (posebej skupina PRO PLUS) uporabljata tovrstne izvajalce dejavnosti, smo
kazalnik produktivnosti dela prilagodili. Prikazujemo ga kot razmerje: prihodki od prodaje /
(celotni stroški dela + stroški storitev pri izdelavi proizvodov + stroški intelektualnih in osebnih
storitev). RTV Slovenija je leta 2018 proizvedla 1,43 EUR prihodkov od prodaje na evro
stroškov dela, stroškov storitev in stroškov intelektualnih in osebnih storitev skupaj. Ob
upoštevanju enakih postavk je skupina PRO PLUS v istem letu proizvedla 2,06 EUR prihodkov
60

od prodaje na evro navedenih stroškov in bila v tem smislu produktivnejša od RTV Slovenije
za 44,06 %.

Primerjava z vidika uporabnikov
Na sliki 11 so prikazani povprečni deleži gledalcev v letu 2018 v starostni skupini od 18 do 54
let. RTV Slovenija je imela s tremi nacionalnimi kanali 17,9 % povprečni delež gledalcev. PRO
PLUS je s petimi kanali v istem obdobju beležil 39 % povprečni delež gledalcev. Paradni kanal
medijske hiše PRO PLUS, POP TV, je imel v isti starostni skupini v povprečju večji delež od
vseh treh nacionalnih televizijskih kanalov RTV Slovenija skupaj.
TVSLO 1
9%

TVSLO 2
8%
OSTALI
43,1%

TVSLO 3
0,9%*
POP TV
21%

TEMATSKI P.
(PRO PLUS)
8%

KANAL A
10%

RTV Slovenija

P PRO PLUS

*Merjenje zajema termin od 6.00 do 02.00 v 450 gospodinjstvih v RS.
*Podatek za TVSLO 3 se nanaša na 24-urno merjenje in na starostno skupino 4+.

Slika 11: Povprečni delež gledalcev v letu 2018 v starostni skupini od 18 do 54 let
Vir: AGB Nielsen Media Research, po PRO PLUS 2019; AGB Nielsen Media Research, po EBU
2019c.

Po raziskavi Trusted Brand, ki jo je izvedlo podjetje Valicon za revijo Reader’s Digest
Slovenija, je bil POP TV leta 2018 razglašen za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko med
slovenskimi televizijami. Leta 2020 je enako raziskavo naredilo podjetje Mediana in je ta naziv
pripadel TV Sloveniji (Reader´s Digest 2018; 2020).
Na področju spletnih vsebin je imelo spletno mesto RTVSLO.si v letu 2018 povprečno 562.321
različnih uporabnikov mesečno. Povprečno mesečno število uporabnikov spletnega mesta
24ur.com je bilo 613.535, kar pomeni 9,1 % več kot spletno mesto RTVSLO.si. Sedem
specializiranih spletnih portalov PRO PLUS je imelo skupaj v letu 2018 povprečno 943.974
različnih uporabnikov mesečno. To pomeni, da je PRO PLUS s ponudbo spletnih vsebin z
vsemi osmimi spletnimi mesti v istem obdobju dosegel povprečno 1.557.507 različnih
uporabnikov mesečno, kar pomeni 276,98 % več, kot je bilo povprečno število različnih
uporabnikov spletnega mesta RTVSLO.si. Opozoriti moramo, da je zadnja primerjava omejena
61

in zgolj informativne narave, saj so lahko bili uporabniki enega spletnega mesta tudi uporabniki
drugega (MOSS 2020).
Primerjava uspešnosti poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija z avstrijsko javno
radiotelevizijo ORF (Österreichische Rundfunk)
V nadaljevanju na kratko predstavljamo avstrijsko javno radiotelevizijio, ki je tako kot RTV
Slovenija članica organizacije EBU. Obe namreč delujeta nepridobitno, z glavnim ciljem
izvajanja javnega poslanstva v nudenju televizijskih, radijskih in spletnih vsebin za prebivalce
lastne države in sonarodnjake izven državnih meja.
ORF je javno radiotelevizijsko podjetje, katerega delovanje ureja avstrijski zvezni zakon (ORFGesetz, ORF-G, BGBl., št. 379/1984, 612/1986, 194/1999) in je s 26 odvisnimi in povezanimi
družbami največji avstrijski ponudnik medijev. Deluje s štirimi nacionalnimi televizijskimi in
dvanajstimi radijskimi kanali ter s celovito ponudbo spletnih strani. Glavni sedež in studii ORF
se nahajajo na Dunaju, podjetje pa upravlja tudi regionalne studie v vseh devetih zveznih
provincah in vzdržuje svetovno mrežo dopisnikov, ki prispevajo k raznolikim programom v
vseh treh medijih. Skupina ORF je imela v letu 2018 povprečno 3.987 zaposlenih in 255
zunanjih sodelavcev (ORF b. l.; ORF 2019b).
Sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z zakonom o ORFG
Leta 2011 je ORF uvedel sistem zagotavljanja kakovosti, da bi zagotovil skladnost delovanja
javnega servisa s pričakovanji uporabnikov. Sistem, ki temelji na neodvisnosti, odgovornosti
vseh zaposlenih in na svobodi novinarskega dela, sestavljajo različne dejavnosti in organi za
zagotavljanja kakovosti. Delovna skupina, ki je odgovorna za programsko-strukturno analizo
programov ORF, letno ocenjuje obseg, strukturo in kakovost programov. ORF poročilo o javni
vrednosti (Public-Value-Bericht) vsebuje podatke, objave, raziskave ter strokovne in
znanstvene članke, na področju delovanja in uspešnosti skupine ORF. V poročilu se ocenjuje
uspešnost delovanja ORF skozi 18 kategorij uspešnosti v petih razsežnostih javne vrednosti
ustvarjenih programskih vsebin: vrednost za posameznika, družbena vrednost, nacionalna
vrednost, mednarodna vrednost in korporativna vrednost. Zadovoljstvo uporabnikov se vsako
leto ugotavlja s pomočjo raziskave z anketiranjem 1000 prebivalcev Avstrije, starejših od 15
let. Za prepoznavanje dodatnih smernic za zagotavljanje kakovosti služijo javne strokovne
razprave s strokovnjaki z različnih medijskih in družbenih področji, dodatne raziskave in
delavnice, ki jih naroča ORF in svet občinstva ORF. Na podlagi novih ugotovitev in novih
spoznanj se določi in implementira profil kakovosti z merili uspešnosti, ki neposredno vpliva
na oblikovanje programov. Profil, ki ga nadzira zunanje vrednotenje (ugledne inštitucije),
predstavlja ciljno sliko zagotavljanja kakovosti in služi kot orodje za izboljšave (ORF b. l.; ORF
2019c).
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Primerjava virov financiranja RTV Slovenija in ORF
ORF je, tako kot RTV Slovenija, javna radiotelevizija, ki je v večjem delu financirana s strani
RTV prispevka, ki ga plačujejo državljani. Povprečni delež financiranja z RTV prispevkom v
celotnem financiranju javnih televizij članicah EBU (26) je v obdobju 20142018 znašal 62,7
% (EBU 2019c). Na sliki 12 lahko vidimo, da je pri RTV Slovenija ta delež v letu 2018 znašal
76,3 %, pri ORF pa 59,87 %. V primerjavi z ORF se RTV Slovenija financira v večjem deležu
iz naslova RTV prispevka za 16,43 odstotnih točk. Delež financiranja iz naslova oglaševanja je
bil pri ORF za 10,23 odstotnih točk večji, kar priča o večji aktivnosti na tem področju. Pri tem
je potrebno dodati, da so bili pri ORF prihodki od posebnih oblik oglaševanja všteti v postavko
»drugo« in znašajo 3,72 % celotnih prihodkov. Drugi viri se pri obeh organizacijah nanašajo še
na finančne vire, posebne državne vire idr.
RTV Slovenija

ORF

12,35 %

18,55 %

11,35 %
21,58 %

76,3 %

RTV prispevek

Oglaševanje

drugo

RTV prispevek

59,87 %

Oglaševanje

drugo

Slika 12: Financiranje RTV Slovenija in ORF v letu 2018
Vir: RTV Slovenija 2019a; ORF 2019a; ORF 2019b; ORF 2019c.

Primerjalna analiza izbranih podatkov iz računovodskih izkazov ter kazalnikov finančne
stabilnosti in poslovne uspešnosti
V Preglednici 15 primerjamo podatke iz računovodskih izkazov RTV Slovenija in
konsolidiranih računovodskih izkazov skupine ORF (v nadaljevanju ORF) ter analiziramo
kazalnike finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti za leto 2018. Za vpogled v dinamiko
gibanja so navedeni tudi podatki in kazalniki za leto 2017.
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Preglednica 15: Poslovanje RTV Slovenija in skupine ORF
Organizacija

RTV Slovenija
2017

Sredstva

ORF

2018

95.012.192

2017

2018

92.302.688 1.009.428.120

991.104.840

Celotni prihodki (v EUR)

123.240.897 123.919.982 1.050.078.758 1.063.995.378

Celotni odhodki (v EUR)

123.961.392 125.061.733 1.028.996.266 1.043.478.872

Poslovni prihodki (v EUR)

121.589.025 122.198.055 1.050.078.758 1.063.995.378

Poslovni odhodki (v EUR)

121.796.737 123.595.736 1.029.296.265 1.043.478.872

Koeficient celotne gospodarnosti

0,99

0,99

1,02

1,02

1

0,99

1,02

1,02

102,02 %

103,22 %

101,89 %

108,91 %

1,41

1,48

2,4

2,68

/

1,32

/

1,06

2.131

2.146

6.879

6.983

58.472

56.447

273.867

280.234

2.045

2.129

3.793

3.732

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Dolgoročna pokritost DS in SU ter zalog
Kratkoročni koeficient (likvidnost)
Koeficient proizvodnosti sredstev
Povprečna plača na zaposlenega (v EUR)
Produktivnost na zaposlenega (v EUR)
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur

Vir: RTV Slovenija 2019a; ORF 2019a; ORF 2019b.

Kot lahko ugotovimo iz preglednice 15, je RTV Slovenija tako po sredstvih kot tudi po
prihodkih bistveno manjša organizacija od ORF. V letu 2018 je RTV Slovenija razpolagala s
slabo desetino sredstev ORF in beležila za nekaj več kot 11 % prihodkov ORF. Koeficient
celotne gospodarnosti, ki priča o uspešnosti porabe sredstev, je bil konec leta 2018 pri ORF
višji. Ob dejstvu, da je ORF ob koncu let 2017 in 2018 izkazoval pozitiven poslovni izid, RTV
Slovenija pa negativnega, lahko ugotovimo, da je bil ORF v obeh letih poslovno uspešnejši.
Tudi koeficient gospodarnosti poslovanja priča, da je ORF, v nasprotju z RTV Slovenija, v
istem obdobju izkazoval dobiček iz poslovanja. Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in
sredstev v upravljanju ter zalog je pri obeh organizacijah optimalna. Kratkoročni koeficient je
pri ORF bistveno višji kot pri RTV Slovenija, vendar pri obeh organizacijah kaže visoko
stopnjo pokritosti kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi, kar nakazuje na stabilno
plačilno sposobnost obeh organizacij pri poravnavanju kratkoročnih obveznosti ob zapadlosti.
Koeficient obračanja sredstev je bil leta 2018 višji pri RTV Slovenija, kar pomeni, da je slednja
ustvarila več prihodkov na enoto sredstev. Produktivnost na zaposlenega, ki je izražena kot
razmerje med prihodki od prodaje blaga ter storitev in povprečnim številom zaposlenih, je v
ORF leta 2018 znašala 280.234 EUR, kar je petkrat več kot na RTV Slovenija. Povprečna bruto
plača na zaposlenega je v ORF leta 2018 znašala 6.983 EUR, kar je več kot trikratnik povprečne
bruto plače na RTV Slovenija. Izpostaviti velja, da ORF razpolaga z desetkrat več sredstev in
ustvari cca. devetkrat več prihodkov, hkrati pa ima le nekaj manj kot dvakrat več zaposlenih
kot RTV Slovenija, kar kaže na nizko produktivnost RTV Slovenija v primerjavi z ORF.
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Primerjava z vidika uporabnikov
Čeprav lahko avstrijska gospodinjstva spremljajo 101 televizijskih ter 96 radijskih kanalov v
nemškem jeziku in je tako ORF izpostavljen izjemnemu pritisku konkurence, ohranja največji
tržni delež med ponudniki televizijskih in radijskih programov, kakor tudi med ponudniki
spletnih vsebin v Avstriji (ORF 2019c). RTV Slovenija z vidika uporabnikov ni tako uspešna
in dosega največji tržni delež le s ponudbo radijskih vsebin z osmimi radijskimi kanali (RTV
Slovenija 2019a). Kot lahko vidimo v preglednici 16, ORF dosega boljše rezultate od RTV
Slovenija na vseh področjih doseganja uporabnikov z velikim naskokom.
Preglednica 16: Spremljanje vsebin RTV Slovenija in ORF v letu 2018
RTV Slovenija
Število televizijskih (TV) nacionalnih kanalov

ORF
3

4

Povprečni dnevni delež gledalcev vseh nacionalnih TV kanalov

21,5 %

32,4 %

Povprečni tedenski doseg gledalcev vseh nacionalnih TV kanalov

54,3 %

69,9 %

8

12

Povprečni dnevni delež poslušalcev vseh RA kanalov

25,2 %

74 %

Povprečni tedenski doseg poslušalcev vseh RA kanalov

34,6 %

83,8 %

562.321

3.662.000

Število radijskih (RA) kanalov

Povprečno mesečno število različnih uporabnikov spletnih vsebin

*Pri RTV Sloveniji se doseg gledalcev / poslušalcev nanaša na različne posameznike, ki so uporabljali
medij vsaj 15 minut neprekinjeno; populacija so prebivalci RS (TV 4+ let, RA od 10 do 75 let).
*Pri ORF se doseg gledalcev / poslušalcev nanaša na različne posameznike, ki so uporabljali medij vsaj
15 minut neprekinjeno; populacija so prebivalci Avstrije (TV 3+ let, RA 10+ let).
*Delež se nanaša na uporabnike, ki so v danem trenutku gledali televizijo / poslušali radio.
Vir: EBU 2019b; MOSS 2020.

Primerjava z vidika notranjih poslovnih procesov in z vidika učenja in rasti
V nadaljevanju primerjamo podatke in količine proizvedenih učinkov iz televizijske dejavnosti
RTV Slovenije s štirimi evropskimi javnimi radiotelevizijami in jih analiziramo s kazalniki
produktivnosti zaposlenih.
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Preglednica 17: Primerjava podatkov in kazalnikov produktivnosti zaposlenih z
izbranimi javnimi radiotelevizijami (članicami EBU) za leto 2018
Država
Javna radiotelevizija

Švica
SRG-SSR

Hrvaška
HRT

Irska
RTE

Avstrija
ORF

Slovenija
RTV SLO

Število TV kanalov*

7/7

4/4

5/5

4 / 14

3/5

Število RA kanalov*

17 / 24

9/9

3 / 11

3 / 12

4/8

Število ur TV programa
Število ur premierno predvajanega TV
programa
Delež premierno predvajanega TV
programa (v %)
Število ur lastne TV produkcije
Delež lastne TV produkcije (v %)

60.727 (3,3) 14.747 (0,74) 33.493 (1,67) 36.450 (1,82) 20.032 (1)
26.062 (3,13)

7.285 (0,88) 12.118 (1,46) 15.874 (1,91)

43,8
28.153 (2,07)

49,4

37,5

43,6

8.312 (1)
41,5

3.511 (0,26) 17.015 (1,25) 15.516 (1,14) 13.595 (1)

45,4

23,8

51

42,6

67,9

4.659 (2,04)

1.567 (0,69)

2.759 (1,21)

2.900 (1,27)

2.279 (1)

300 (9,68)

124 (4)

21 (0,68)

248 (8)

31 (1)

4.995 (2,16)

1.691 (0,73)

2.780 (1,2)

3.148 (1,36)

2.310 (1)

Povprečno število zaposlenih na TV ali
RA kanal

161 (0,90)

130 (0,73)

174 (0,97)

121 (0,68)

178 (1)

Število ur TV programa na zaposlenega

12,16 (1,4)

8,72 (1,01)

12,05 (1,39)

11,58 (1,34)

8,67 (1)

Število ur lastne TV produkcije na
zaposlenega

5,64 (0,96)

2,08 (0,35)

6,12 (1,04)

4,93 (0,84)

5,88 (1)

Število ur premierno predvajanega TV
programa na zaposlenega

5,22 (1,45)

4,31 (1,2)

4,36 (1,2)

5,04 (1,4)

3,6 (1)

Število redno zaposlenih**
Število zunanjih sodelavcev**
Skupno število zaposlenih**

*Število kanalov: Nacionalni kanali s celodnevnim programom / skupno število kanalov, ki zajema tudi
regionalne kanale z delno samostojnim programom, pod okriljem javne radiotelevizije.
**Število zaposlenih ne zajema zaposlenih v odvisnih družbah. Število redno zaposlenih zajema tudi
zaposlene, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce ter zaposlene in financirane s strani različnih virov.
***( )  koeficient na RTV Slovenija.
Vir: EBU 2019b.

V preglednici 17 lahko vidimo, da po številu TV in RA kanalov močno izstopata ORF in SRGSSR. Iz podatkov lahko izračunamo, da povprečno dela za posamezni TV ali RA kanal v ORF
121 zaposlenih, v RTE 130, v SRG-SSR 161, v HRT 174 in na RTV Slovenija 178 zaposlenih.
Ob upoštevanju dejstva, da je izvajanje TV programov z vidika kadrovskih potreb zahtevnejše
od izvajanja RA programov, lahko ugotovimo, da je ORF s koeficientom 0,68 v razmerju do
RTV Slovenija, z vidika zaposlenih in števila kanalov, najproduktivnejša javna radiotelevizija
med izbranimi. RTV Slovenija v tem pogledu zaseda najslabše mesto. Po številu ur
predvajanega TV programa na zaposlenega, kjer se ne upoštevajo grafično-tekstovne vsebine
in oglaševanje, RTV Slovenija beleži najnižjo vrednost med izbranimi. RTV Slovenija predvaja
8,67 ur TV programa na zaposlenega, kar pomeni 77,9 % povprečja ostalih štirih izbranih javnih
radiotelevizij. Še slabšo sliko prikazuje primerjava števila ur premierno predvajanega programa
(brez ponovitev) na zaposlenega. V tem pogledu RTV Slovenija dosega le 76,1 % povprečja
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ostalih štirih izbranih javnih radiotelevizij. Predvsem zaradi majhnosti jezikovnega območja pa
RTV Slovenija ustvari nadpovprečno veliko lastne TV produkcije. S 67,9 odstotnim deležem,
v tem pogledu z velikim naskokom pred ostalimi, beleži največji delež lastne produkcije med
izbranimi javnimi radiotelevizijami. Po številu ur lastne produkcije na zaposlenega beleži
nadpovprečne rezultate med izbranimi. Pri razumevanju podatkov glede lastne produkcije pa
moramo upoštevati dejstvo, da gre za predvajano lastno TV produkcijo, ki ni nujno premierna,
ampak zajema tudi lastno produkcijo v ponovitvah. RTV Slovenija beleži nekoliko nižji delež
premierno predvajanega programa od povprečja ostalih štirih izbranih organizacij, zato je
potrebno ta kazalnik jemati z nekoliko rezerve.

5.4

Ugotovitve in predlogi za izboljšanje uspešnosti Javnega zavoda RTV Slovenija

Javni zavod RTV Slovenija deluje znotraj pravnih okvirov, ki urejajo delovanje javnih zavodov,
medijev in posebej tudi delovanje RTV Slovenija, kar omejuje avtonomijo odločanja in
korporativnega upravljanja ter določa obseg javne službe. V tem kontekstu je potrebno
povedati, da ima RTV Slovenija, glede na celotne prihodke, razmeroma širok obseg dejavnosti,
če kot primerjavo vzamemo skupino ORF.
S kazalniki finančne stabilnosti ugotavljamo, da je financiranje RTV Slovenije primerno in
stabilno. Dolgoročna pokritost DS in SU je ugodna in v skladu z zlatim bilančnim pravilom.
Likvidnostnih težav ni bilo zaznati. Z vidika vrednosti sredstev pa ugotavljamo, da za
dolgoročni razvoj RTV Slovenije podatki niso obetavni. Vrednost celotnih sredstev se je v
obdobju 2014-2018 zmanjšala za kar 25,45 %, kar priča o morebitnem razvojnem in
tehnološkem nazadovanju. To potrjujejo tudi podatki o investicijah v infrastrukturo in
tehnologijo. RTV Slovenija je leta 2018 prikazala (manjši) negativni poslovni izid. Koeficienta
gospodarnosti pričata o manj uspešni porabi sredstev v primerjavi s konkurenti. Proizvodnost
sredstev je bila višja od konkurentov, vendar je tu potrebno opozoriti na že omenjeno
zmanjševanje vrednosti sredstev. Večina kazalnikov produktivnosti v obdobju 2014-2018 kaže
na zmanjševanje produktivnosti. Ta je tudi nižja v primerjavi s konkurenti. Pri doseganju v
denarnih merskih enotah izraženih ciljev je bil zabeležen največji odmik pri spremenljivih
stroških, ki so presegli načrtovane za 8 %. RTV Slovenija ima v strukturi prihodkov višji delež
prihodkov iz naslova RTV prispevkov in nižji delež iz naslova oglaševanja v primerjavi s
povprečjem drugih evropskih javnih radiotelevizij.
Z vidika uporabnikov je osrednji strateški cilj RTV Slovenija izboljšanje kakovosti in
povečanje zadovoljstva uporabnikov s krepitvijo sodelovanja z javnostjo in uvajanjem novih
tehnologij. Kljub mnogim aktivnostim komuniciranja z javnostjo ugotavljamo, da se je
doseganje uporabnikov na področju televizijske dejavnosti v obdobju 2014-2018 iz leta v leto
zmanjševalo. Radijska in spletna dejavnost sta v istem obdobju beležila rahlo rast dosega
uporabnikov. Med odzivi uporabnikov, ki jih je prejela Varuhinja pravic gledalcev in
poslušalcev, so prevladovala kritična mnenja in pritožbe. V primerjavi z drugimi kaže RTV
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Slovenija z vidika uporabnikov najslabše rezultate. Po deležu uporabnikov v Sloveniji zaostaja
za konkurenco, tako na področju televizije in spletne ponudbe. Izjema je radijska ponudba, kjer
ima RTV Slovenija z osmimi kanali največji delež poslušalcev. Primerjava z avstrijsko
radiotelevizijo ORF kaže, da RTV Slovenija krepko zaostaja tako po deležu kot po dosegu
uporabnikov na področjih televizije in radia in spletnih vsebin.
Z vidika notranjih poslovnih procesov vodstvo RTV Slovenije (RTV Slovenija 2018b)
ugotavlja, da poslovni procesi niso optimizirani ter da je premalo osebne iniciative in
prevzemanja odgovornosti posameznikov, predvsem vodij. Raziskavi s področji vodenja in
organizacijske klime (Kolar 2016; 2017) sta pokazali, da vodenje zaposlenih ni ustrezno in da
prevladuje agresivno obrambna in pasivno obrambna organizacijska kultura. Na podlagi
primerjave proizvedenih količin v razmerju do ustvarjenih prihodkov iz poslovanja
ugotavljamo, da se je učinkovitost poslovnih procesov v obdobju 2015-2018 zmanjševala.
Nazadovanje investicij v infrastrukturo in tehnologijo ne zagotavlja zadostnega tehnološkega
razvoja. Vrednost celotnih investicij je bila leta 2018 za 23 % nižja v primerjavi z letom 2014,
vrednost investicij v tehnologijo pa za kar 37,97 % nižja.
Uresničevanje ciljev notranjih poslovnih procesov je v veliki meri odvisno od uspešnosti z
vidika učenja in rasti. Na področju zaposlenih ugotavljamo napore vodstva pri organizaciji
raznih delavnic in usposabljanj ter v smeri urejanja rednih zaposlitev dolgoletnih zunanjih
sodelavcev, zaradi delovno-pravno spornih pogodbenih oblik prekarnega dela. Kljub novim
zaposlitvam podatki kažejo, da starostna struktura ni ugodna. Na podlagi rezultatov internih
raziskav ugotavljamo, da zavzetost zaposlenih ni na visoki ravni in ni videti bistvenih premikov
na bolje. Ugotavljamo, da se je produktivnost zaposlenih na RTV Slovenija pri izvajanju
televizijske dejavnosti v obdobju 2014-2018 nekoliko povečala, vendar se je največje
povečanje zgodilo med letoma 2014 in 2015. V obdobju 2016-2018 se je ta zmanjševala. V
primerjavi z drugimi (primerljivimi) organizacijami ugotavljamo, da je produktivnost
zaposlenih pri večini kazalnikov nižja.
Iz analize lahko ugotovimo, da RTV Slovenija izkazuje razmeroma dobro finančno stabilnost.
To pa ne pove veliko o dolgoročni  trajni uspešnosti javnega zavoda. Zmanjševanje vrednosti
sredstev in zmanjševanje investicij v tehnologijo ni dober obet za prihodnost. Glede na
dinamiko učinkovitosti poslovnih procesov ni zaznati pozitivnih gibanj in izboljšav v skladu s
teorijo TQM. Kazalniki učinkovitosti poslovnih procesov nam tudi ne povedo veliko o
kakovosti, ki jo po definiciji presojajo uporabniki. Prav z vidika uporabnikov pa RTV Slovenija
beleži najslabše rezultate. Zato menimo, da je usmerjenost v uporabnike največji izziv RTV
Slovenije v prihodnosti.
Z vidika financiranja menimo, da bo za prihodnje uspešno delovanje RTV Slovenije potrebno
vlagati napore predvsem v povečanje prihodkov iz oglaševanja in na tak način omogočiti večja
vlaganja. Snovanje ciljev in aktivnosti poslovnih procesov mora izhajati iz perspektive

68

uporabnikov. Odpraviti je potrebno ovire med oddelki in birokratske postopke. Zaposlene je
potrebno motivirati k sprejemanju pobud in k spremembam, ki so gonilo izboljšav. Namesto
normativov in letnih razgovorov je potrebno zaposlene (posebej vodje) vključevati v odločitve
in jih spodbujati k prevzemanju odgovornosti. Zaposleni morajo imeti občutek, da prispevajo k
uspešnosti RTV Slovenije. Predlagamo uvedbo variabilnega dela plače, ki bo omogočal
pravično plačilo za uspešno delo. Menimo, da bi uvedba sistema zagotavljanja kakovosti po
vzoru ORF pomembno prispevala k osredotočenosti na uporabnike. Ker je izvajanje poslanstva
namen in razlog obstoja RTV Slovenija, menimo, da so uporabniki ključnega pomena.
Uspešnost RTV Slovenije lahko tako opredelimo kot uspešnost uresničevanja poslanstva s čim
večjim številom uporabnikov.

5.5

Predlogi za oblikovanje celovitega sistema merjenja uspešnosti poslovanja Javnega
zavoda RTV Slovenija

Da bi lahko določili kritična področja in aktivnosti za prihodnje uspešnejše delovanje RTV
Slovenija, potrebujemo sistem merjenja uspešnosti, ki bo kot integriran sistem zagotavljanja
kakovosti identificiral možnosti za izboljšave poslovnih procesov.
Na podlagi obravnavanih teoretičnih izhodišč in na podlagi analize poslovanja RTV Slovenija
predlagamo model primerjalne analize, z izhodišči v Kaplan-Nortonovih vidikih uspešnosti in
ki po vzoru Nivenovega BSC modela postavlja na vrh hierarhije poslanstvo organizacije.
Predlagani model (slika 13) ponazarja merjenje in presojanje uspešnosti na podlagi določenih
kritičnih dejavnikov uspeha za RTV Slovenijo. V ospredje je postavljen vidik poslovanja s
strankami, ki mora zagotavljati uresničevanje poslanstva. Notranji procesi morajo biti
usmerjeni v uporabnike. Cilji in kazalniki z vidika notranjih poslovnih procesov morajo slediti
predvsem ciljem in kazalnikom vidika poslovanja s strankami. Zaradi omejenih virov so
zaposleni ključ in gonilo stalnih izboljšav procesov, z osredotočenostjo na uporabnike. Cilji in
kazalniki z vidika učenja in rasti zato predstavljajo gibala za uresničevanje ciljev prvih dveh
vidikov in za uresničevanje strateških ciljev organizacije. Finančni vidik smo sicer postavili na
dno modela, kar pa ne pomeni, da je najmanj pomemben. Strateške cilje ostalih treh vidikov je
potrebno uskladiti s finančnimi zmožnostmi in strateškimi finančnimi cilji, ki omogočajo
doseganje ciljev ostalih treh vidikov, predvsem vrednosti za uporabnika.
Model predvideva letno analizo in presojanje uspešnosti v dveh delih. V prvem primerjamo
dosežene rezultate in kazalnike z rezultati in kazalniki predhodnega leta ter preverjamo
doseganje zastavljenih ciljev oziroma njihove odmike. Drugi del predvideva dve primerjalni
analizi. Dosežene rezultate primerjamo z rezultati konkurenta na trgu in z rezultati izbranih
evropskih javnih radiotelevizij. Na podlagi ugotovitev se sprejmejo ukrepi za izboljšave.
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Slika 13: Predlagani model celovitega sistema merjenja uspešnosti
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SKLEP

Vse bolj dinamično in kompleksno okolje je realnost vsake organizacije. Spremembe, stalne
izboljšave, inovacije, kakovost, odprta komunikacija in vključenost zaposlenih, voditeljstvo ter
osredotočenost na stranko so kategorije, ki jih večina avtorjev navaja kot gradnike odlične
organizacije. Ta pa predstavlja paradigmo trajno uspešne organizacije, ki je pogoj za njen
obstanek v prihodnosti. Dober management uspešnosti daje zaposlenim informacije o vplivu
sprememb na uspešnost organizacije v realnem času. Uspešnost nepridobitnih organizacij je
odvisna predvsem od zmožnosti zadovoljevanja trenutnih zahtev in prihodnjih pričakovanj
uporabnikov javnih storitev ter financerjev. Samoocenjevanje ter merjenje doseganja ciljev in
rezultatov po eni strani omogočata doseganje kakovosti, ki prinaša uporabnikom največje
koristi za vložena sredstva, po drugi strani pa omogoča racionalno rabo virov, kar pričakujejo
financerji nepridobitnih organizacij. Za merjenje uspešnosti so na voljo različni modeli in
samoocenjevalni okvirji, ki po mnenju večine avtorjev (Žurga 2010; De Waal, Goedegebuure
in Geradts 2011; EIPA 2019) uspešno prispevajo k uvajanju filozofije TQM tudi v nepridobitne
organizacije. Izpostaviti velja BSC model kot sistem za dolgoročno izvajanje strategije in CAF
samoocenjevalni okvir. Oba se z nevrednostno izraženimi vidiki uspešnosti osredotočata na
uspešno izvajanje poslanstva nepridobitnih organizacij. Pri merjenju uspešnosti pa ne smemo
zanemariti denarno izraženih kazalnikov, saj lahko obvladovanje stroškov in omejenih virov
ključno vpliva na kakovost storitev in na poslovno uspešnost nepridobitnih organizacij.
Potrebno je opozoriti, da merjenje uspešnosti prinaša tudi stroške in dodatne napore
managementa. Nekateri avtorji (Pidd 2005; Areh 2017) celo opozarjajo na možnost, da uporaba
samoocenjevalnih okvirjev v javnem sektorju ne prinaša pričakovanih rezultatov, predvsem
zaradi subjektivnega ocenjevanja in interesa managementa po najboljši možni oceni.
RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena s poslanstvom, ki
zajema širši vidik družbenih potreb, pa vendar mora znotraj teh okvirov delovati tudi uspešno.
Delovati mora finančno vzdržno in zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, ki storitve posredno
ali neposredno tudi plačujejo. V tem kontekstu smo analizirali uspešnost delovanja RTV
Slovenije z izhodišči v štirih vidikih uspešnosti, ki jih predlagata Kaplan in Norton (2000). Na
podlagi analize uspešnosti poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija ugotavljamo relativno
stabilno finančno poslovanje, vendar tudi vrzeli in možnosti za izboljšave praktično na vseh
področjih delovanja, posebej na področjih produktivnosti in doseganja uporabnikov. Na osnovi
ugotovitev predlagamo model celovitega sistema merjenja uspešnosti, ki izhaja iz poslanstva.
Model temelji na štirih hierarhično postavljenih vidikih uspešnosti v kombinaciji s primerjalno
analizo kot orodjem za učenje in izboljšave. Ker ugotavljamo najslabše rezultate prav z vidika
poslovanja s strankami in ker je poslanstvo glavni namen in razlog obstoja vsake nepridobitne
organizacije, menimo, da bi ta model lahko pripomogel k večji uspešnosti RTV Slovenija.
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Priloga 1

Identiteta organizacije
Poslanstvo
slanstvo
Vizija

Kultura
Vrednote

Voditeljstvo
Potrebe in pričakovanja
odjemalcev in drugih
pomembnih deležnikov

Strategija
Strategija

Politika
Cilji
Cilji

Management
procesov

Analiza in
ocena
uspešnosti

Management
virov

Učenje,
izboljšave in
inovacije

Vir: ISO 2018a.

Zaupanje v sposobnost
organizacije, da
odjemalcem in drugim
pomembnim
deležnikom zagotavlja
potrebe in izpolnjuje
njihova pričakovanja

Priloga 2

Vprašanje

Zakaj?
(Usmeritev)

Element

Atribut

Pristopi

Utemeljeni

Pristopi zadovoljujejo potrebe ključnih odjemalcev, so
jasno opisani in pripravljeni na prihodnost.

Uvedba in
razširjanje

Uvedeni

Pristopi so uspešno in pravočasno uvedeni.

Ovrednoteni in
razumljeni

Povratne informacije o uspešnosti pristopov so
razumljene in na voljo vsem.

Učenje in
izboljšave

Ugotovitve analiz, merjenja in učenja se uporabljajo za
spodbujanje ustvarjalnosti in za inovativne rešitve.

Utemeljeni

Pristopi zadovoljujejo potrebe ključnih odjemalcev so
jasno opisani in pripravljeni na prihodnost.

Skladni

Pristopi spodbujajo usmeritev organizacije.

Uvedeni

Pristopi so uspešno in pravočasno uvedeni.

Fleksibilni

Izvedba omogoča prožnost in prilagodljivost.

Ovrednoteni in
razumljeni

Povratne informacije o uspešnosti pristopov so
razumljene in na voljo vsem.

Učenje in
izboljšave

Ugotovitve analiz, merjenja in učenja se uporabljajo za
spodbujanje ustvarjalnosti in za inovativne rešitve.

Obseg in
relevantnost

Nabor rezultatov je jasno povezan z namenom, vizijo
in strategijo ter pregledovan in postopoma izboljšan.

Uporabni
podatki

Rezultati so koristni za uspešnost pri transformacijah.

Trendi

Trendi so pozitivni v strateškem ciklu.

Cilji

Relevantni cilji, ki so v skladu s strategijo se dosegajo.

Primerjave

Ugodne relevantne primerjave z drugimi
organizacijami, v skladu s strateškimi usmeritvami.

Ocenjevanje in
izpopolnjevanje

Pristopi

Kako?
(Izvedba)

Opis

Uvedba in
razširjanje

Ocenjevanje in
izpopolnjevanje

Relevantnost in
uporabnost

Kaj?
(Rezultati)
Uspešnost
delovanja

Osredotočenost Organizacija razume dejavnike izjemnih rezultatov v
na prihodnost
prihodnosti.

Vir: Savič 2019.

Priloga 3
Kazalnik 1

Kazalnik n

Kazalnik 1

…

Kazalnik n

Organizacija zmožnosti
zaposlenih

Mera izida

Mera
učinka

Mera
prihodnosti

Tehnični
kazalnik

Mera izida

Mera
učinka

Zmožnosti
zaposlenih

…

Organizacija tehničnih
virov

Mera
prihodnosti

Pritožbe

Organizacijski
kazalnik

Kazalnik 1

Kazalnik n

Obvladovanje stroškov

Enakost
nadzora

Kazalnik
kakovosti

Davčni
prihodki

Davčni
dolg

Kazalnik izida

PIPA – agregatni kazalnik učinkovitosti in uspešnosti

Vir: Andoljšek in Seljak 2005, 102.

Primeri kazalnikov:



Kazalnik zmožnosti zaposlenih: skupni prihodki na zaposlenega.
Kazalnika zmožnosti zaposlenih (prihodnost): izdatki za strokovno izobraževanje na
zaposlenega.



Kazalnik tehničnih virov: skupni prihodki na tekoče odhodke za blago in storitve.



Kazalnik tehničnih virov (prihodnost): število osebnih računalnikov na zaposlenega.



Kazalnik organizacije (zmožnosti zaposlenih): opravljeni inšpekcijski pregledi na
zaposlenega.



Kazalnik organizacije (tehnični viri): opravljeni inšpekcijski pregledi na tekoče odhodke
na blago in storitve.



Kazalnik organizacije (obvladovanje stroškov): tekoči odhodki za prevozne stroške in
storitve na točko, tekoči odhodki za blago in storitve na zaposlenega.



Kazalnik kakovosti (pritožbe): št. pritožb za dohodnino na 1000 dohodninskih
zavezancev.




Kazalnik kakovosti (enakost nadzora): število inšpekcijskih pregledov na zavezanca.
Kazalnika izida (prihodki): popravljeni prihodki od dohodnine na zavezanca.



Kazalnika izida (dolg): izterljiv dolg v skupnih prihodkih.

Nadzorni svet RTV Slovenija

Programski svet RTV Slovenija
Programska odbora za programske
vsebine namenjene invalidom

Programska odbora za narodnostna
programa

JAVNI ZAVOD RTV
SLOVENIJA

Svet delavcev

Varuh pravic gledalcev in
poslušalcev

PPE Radio Slovenija

PPE TV Slovenija

Skupne dejavnosti

OE Oddajniki in
zveze

OE Glasbena
produkcija

PPE = Programsko-produkcijska enota
UPE = Uredniško-producentska enota
OE = Organizacijska enota

PPE Regionalni
RTV-center
Maribor

PPE
Multimedijski
center

OE TV-produkcija

UPE Regionalni
TV-program

UPE Kulturni in
umetniški program

UPE Regionalni
RA-program

UPE Informativni
program

UPE Uredništvo
za tujo javnost

UPE Razvedrilni
program

UPE TV-prog. za
madž. narod.
skupnost

UPE Športni
program

UPE RA-prog. za
madž. narod.
skupnost

UPE Program +

PPE Regionalni
RTV-center
Koper – Capodistria
Uredništvo za nove
medije

Pomoč. gen. dir. za
RA in TV za
ital. nar. skupnost

Pomoč. gen. dir. za
RA in TV za
madž. nar. skupnost

UPE Regionalni
TV-program

OE RA-produkcija

UPE Regionalni
RA-program

UPE Prvi –
Informativni prog.

UPE TV-prog. za
Ital. narod.

UPE Uredništvo
drugega programa

UPE RA-prog. za
Ital. narod.

UPE Uredništvo
tretjega programa

Programska odgovornost
Organizacijsko, posl. in programsko vodenje za nar. skupnost
Vir: RTV Slovenija 2019b.

Vir: RTV
2019b

Slovenija

Vir: RTV Slovenija 2019b

RTV SLOVENIJA
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
5.1
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sredstva (v EUR)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (v EUR)
Kratkoročna sredstva (v EUR)
Kratkoročna sredstva s kratkoročnimi AČR in brez zalog (v EUR)
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (v EUR)
Zaloge (v EUR)
Lastni viri in dolgoročne obveznosti (v EUR)
Kratkoročne obveznosti (s kratkoročnimi PČR)
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (v EUR)
Celotni prihodki (v EUR)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (v EUR)
Presežek prihodkov ali presežek odhodkov (v EUR)
Presežek prihodkov ali odhodkov od prodaje blaga in storitev (v EUR)
Stroški dela redno zaposlenih (v EUR)
Celotni stroški dela: stroški redno zaposlenih + stroški zunanjih sodelavcev
(v EUR)*
12. Število redno zaposlenih* (na zadnji dan obračunskega obdobja)
13. Povprečno št. zaposlenih (na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju)

2014
2015
2016
2017
2018
123.811.464 107.620.963 96.538.400 95.012.192
92.302.688
98.082.128 93.015.555 80.467.323 73.130.594 70.594.425
25.729.336 14.605.408 16.071.077 21.881.598 21.708.263
24.074.509 13.228.230 14.801.120 20.707.305 21.439.827
881.978
3.734.531
1.080.155
2.779.785
1.275.328
1.654.827
1.377.178
1.269.957
1.174.293
268.436
92.087.660 87.822.197 77.400.061 75.806.415 73.142.158
31.723.804 19.798.766 19.138.339 19.205.777 19.160.530
6.793.772
6.762.496
6.583.246
5.656.229
5.377.440
126.954.076 127.331.047 124.801.320 123.240.897 123.919.983
117.946.506 118.294.772 118.689.940 119.575.892 120.175.713
121.853
15.676
59.617
-720.495
-1.141.751
66.906.721 68.925.415 73.654.578 76.114.501 77.666.947
56.085.738 56.204.776 62.465.861 64.142. 701 68.078. 407
73.186.164

72.149.776

72.998.861

73.893.000

75.530.000

1906
1.850

1928
1.847

2.105
2.026

2.219
2.045

2.249
2.129

*Celotni stroški dela so za leto 2017 in 2018 zaokroženi na tisoč evrov zaradi nedosegljivosti točnega podatka.
*Pri številu redno zaposlenih se ne upoštevajo: zaposleni, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce, zaposleni in financirani s strani različnih virov ter zaposleni,
za krajši delovni čas, kjer se upošteva le preračunano število glede na dejanski delovni čas (polovični delovni čas se šteje kot 0,5 zaposlenega).
Vir: RTV Slovenija 2015b; 2016; 2017a; 2018a; 2019a.

