
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKA NALOGA 

 

 

AMRA KADRIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2018 

 

A
M

R
A

 K
A

D
R

IĆ
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

2
0
1
8
 



 

 

 



UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrska naloga 

 

IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZIRANJA V 

MESTNIH OBČINAH 

 

Amra Kadrić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2018      Mentor: prof. dr. Mirko Markič 

 



 

 

 



 

III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil raziskati prakso izvajanja notranjega nadziranja javnih financ 

v slovenskih mestnih občinah. V empiričnem delu magistrske naloge smo opravili 

kvalitativno raziskavo o vzpostavljenem sistemu notranjega nadzora javnih financ v enajstih 

mestnih občinah. Raziskava temelji na podanih izjavah po predpisani metodologiji s strani 

predstojnikov, izjave pa so dostopne na spletni strani Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve. Ključne ugotovitve so, da mestne občine potrebujejo več 

informiranosti, strokovnih usmeritev o usposabljanju in prenašanju dobre prakse s strani 

Urada za nadzor proračuna Republike Slovenje. Potrebno je posodobiti Izjavo o oceni 

notranjega nadzora, ki bo bolj prilagojena nalogam in aktivnostim, ki so v pristojnosti občin, 

ter tako doseči pozitiven odnos predstojnika oz. poslovodnega organa občine do sistema 

notranjih kontrol, ki je pomemben za doseganje smotrov in ciljev občne. Zasnovali smo 

predloge za izboljšanje informiranosti in strokovnosti s področja obvladovanja tveganj, 

zakonskih predpisov in navedli dobre prakse, ki bodo imele teoretične in praktične 

implikacije za vse tiste, ki se ukvarjajo z izvajanjem notranjega nadziranja. 

 

Ključne besede: management, mestne občine, notranja kontrola, raziskava, tveganje. 

 

 

SUMMARY 

 

The purpose of the Master's thesis was to investigate the practice of implementing internal 

control on public finances in Slovenian urban municipalities. In the empirical part of the 

Master's thesis, we conducted a qualitative research on established internal control system on 

public finances in eleven urban municipalities. The research relies on publicly available 

statements on AJPES website, prepared in accordance to prescribed methodology and 

submitted by each local government official. Key findings are that urban municipalities need 

more information and professional guidance about trainings and transfer of good practices by 

the UNP RS. It is necessary to adjust the ˝Statement on the assessment of internal control˝, to 

the tasks and activities under municipal jurisdiction, thus encouraging a positive attitude of 

the local government officials towards the system of internal control, which is of importance 

for achieving municipal goals and objectives. We have drafted proposals for improving the 

information and expertise in the fields of risk management, regulations and good practices, 

which will have theoretical and practical implications on those that are involved in the 

implementation of internal control.  

 

Key words: internal control, management, research, risk, urban municipalities. 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju magistrske naloge opredelimo teoretična izhodišča o tem, kaj je 

organizacija, zakaj jih ustanavljamo in kdo jih vodi. V organizacijah se izvajajo različne 

aktivnosti, s katerimi se izpolnjujejo njeni smotri in cilji, in jih vodijo managerji. Pri 

opravljanju svojega dela se managerji soočajo s številnimi vlogami in nalogami, v okviru 

katerih sprejemajo odločitve, ki bi naj organizacijo vodile k željenemu uspehu in 

učinkovitosti. Predstavimo tudi namen in cilje ter raziskovalna vprašanja magistrske naloge, 

temeljno tezo oziroma raziskovalno vprašanje, metode raziskovanja ter predpostavke in 

omejitve. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč raziskovalnega problema 

Organizacije so ustanovljene z namenom izvajanja določenih temeljnih dejavnosti, ki za 

podporo potrebujejo tudi spremljevalne dejavnosti (Grafenauer in Brezovnik 2006, 46). Zato 

v organizaciji izvajajo dejavnosti (izpolnjujejo poslanstvo, sledijo viziji, opravljajo aktivnosti 

ipd.), ki zagotavljajo trajnostni obstoj in uresničevanje smotrov ter ciljev organizacije 

(Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 16).  

Pravilno organiziranje in vodenje dela imata pomemben vpliv na uspešnost organizacije. 

Večje bodo kompetence managerjev, bolje bodo znali voditi zaposlene, da bodo ti inovativni, 

motivirani in kreativni (Verle in Markič 2012, 77). Čeprav ima management različne 

opredelitve, je njegovo bistvo delovanja zaokroženo v štirih osnovnih nalogah. Te so 

planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje (Kralj 2003, 14). Pri tem se pojavljajo v 

različnih vlogah, ki so povezane z vrsto organizacije, njenim naravnim, delovnim in 

družbenim okoljem ter časom delovanja (Možina 1994, 22). Ko managerji določijo smotre ter 

cilje in načine, da se ti dosežejo, naj bi ustvarili take medsebojne odnose in razmerja, ki bodo 

omogočili te smotre in cilje doseči (Tavčar 2011, 224). To dosežejo z učinkovito 

organiziranostjo razpoložljivih virov (Barney 1991, 101). Z vplivanjem, motiviranjem in 

usmerjanjem zaposlenih dosežejo, da so predvidene naloge za dosego smotrov in ciljev 

izvedene (Merkač Skok 2005, 214). Na izvrševanje nalog vpliva tudi vzdušje, organizacijska 

kultura in odnosi v organizaciji (Kavčič 1991, 95; Weihrich in Koontz 1994, 333). V kakšni 

meri so zastavljeni smotri in cilji doseženi, ter ali je potrebno ukrepanje, se ugotavlja v 

procesu kontrole (Kralj 2003, 113; Koletnik 2007a, 10). Na te osnovne naloge, ki jih izvajajo 

managerji, imajo močan vpliv spremembe, ki prihajajo iz notranjega in zunanjega okolja 

organizacije (Tavčar 2003, 3). Naravno, delovno in družbeno okolje s svojimi spremembami 

predstavlja za organizacijo možnosti in nevarnosti (Rozman 2001, 40). Kot navaja Rebernik 

(2008, 235) nepredvidljivost zunanjega naravnega in družbenega okolja vpliva na stopnjo 

tveganosti poslovanja.   
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Za managerje v organizaciji je pomembno, da poznajo obstoječe pojave v družbenem in 

naravnem okolju, ker lahko njihovo spreminjanje oteži predvidevanja in obvladovanja 

prihodnjih pojavov (Belak 2002, 118). Spremembe v zunanjem okolju povzročijo spremembe 

v notranjem okolju. Nanje se organizacija odziva s spremembo notranjih dejavnikov, kot so 

npr. struktura organiziranosti, temeljne funkcije, delovni procesi in organizacijska kultura. S 

preoblikovanjem struktur organiziranosti želijo v  organizaciji ohraniti uspešnost in omogočiti 

sprejemanje pomembnih odločitev (Worthington in Britton 2006, 13), da zagotovijo 

učinkovito usklajevanje posameznih poslovnih funkcij in njihovo izvajanje (Tajnikar 2000, 

127). Najpomembnejši notranji razlogi, ki vplivajo na spreminjanje organizacije, so 

spremenjene potrebe in s tem pričakovanja ljudi v organizaciji, ustvarjena nova znanja in 

veščine, ter s tem ustvarjene nove zmožnosti za uspešnost, ter spreminjanje prevladujočih 

vrednot zaposlenih, ki se odraža v organizacijski kulturi (Biloslavo 2008, 342).  

Managerji pri svojem delu sprejemajo različne odločitve, ki so bolj rutinske in ne vzamejo 

veliko časa ali pa nerutinske, ki so usmerjene v razreševanje problemov in potekajo v 

unikatnih situacijah, kjer sta prisotni negotovost in kompleksnost (Dimovski in Penger 2008, 

20). Odločitve predstavljajo bistvo planiranja, ker gre za izbor neke smeri delovanja izmed 

več alternativ (Weihrich in Koontz 1994, 199). Situacije odločanja, ki temeljijo na dostopnosti 

informacij in verjetnosti neuspeha, so razdeljene v štiri skupine: gotovost, tveganje, 

negotovost in nejasnost (Dimovski, Penger in Žnidaršič, 2003, 19). Pri tveganju manager 

pozna možne izide, medtem ko pri negotovosti zgolj ugiba (Myddelton 2000, 93). Berk, 

Peterlin in Ribarič (2005, 30) navajajo, da novejša teorija obvladovanja tveganj temelji na 

zavestnem prevzemanju dela tveganj s strani organizacije, ob upoštevanju lastne strategije pri 

ustvarjanju vrednosti za lastnike. Tveganje, ki se ga organizacija zaveda, je gonilo razvoja, 

ker sili v preventivno delovanje in prav zato se izboljša možnost za uspeh (Kremljak 2005, 

predgovor).     

Obvladovanje tveganj je bistvenega pomena pri varovanju pred tistimi tveganji, ki so 

predvidljiva in zato v bistvu ostanejo pod nadzorom organizacije (Jolly 2003, 4). Celovito 

obvladovanje tveganj je strukturiran, konsistenten in nepretrgan proces v celotni organizaciji 

za opredelitev, ocenjevanje, odločitve in poročanje o priložnostih in nevarnostih, ki vplivajo 

na dosego njihovih smotrov in ciljev (The Institute of Internal Auditors 2009, 2). Ker je ena 

izmed glavnih nalog managerjev v organizaciji tudi urejanje zadev in odločanje, ti potrebujejo 

pravočasne, ustrezne in dobre informacije, ki naj bi jih pri svojem delu znali uporabiti. Kako 

jih uporabijo, je odvisno od sloga odločanja. Ta je lahko tudi predpisan z vodili in predpisi 

(Kralj 2000, 90).  

Managerji pridejo do informacij na različne načine, tudi z nadziranjem. Kaj je nadziranje, je 

Turk (2002, 307) opredelil skozi naslednjo definicijo:  

»Nadziranje, nadzorovanje, presojanje pravilnosti in opredeljevanje nepravilnosti; glede na 

njegovo mesto v poslovnem sestavu je treba razlikovati odločevalno nadziranje, računovodsko 
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nadziranje ali širše nadziranje obravnavanja podatkov ter izvajalno nadziranje; njegove vrste 

so kontroliranje, inšpiciranje in revidiranje.«  

V občinah obvladujejo svoje aktivnosti s pomočjo sistema notranjih kontrol, da bi uspešno 

dosegli zastavljene smotre in cilje. So del notranjega nadzora javnih financ in predstavljajo 

orodje za doseganje smotra in ciljev. Notranji nadzor temelji na javnih predpisih in je sestavni 

del postopkov. Enotni sistem notranjih kontrol zajema vzpostavitev pregledne strukture, ki 

zagotavlja določitev pristojnosti ter odgovornosti in opredelitev nalog, ustrezno kontrolno 

okolje ter izvajanje postopkov, da se zagotovi in vzdržuje sistem učinkovitih notranjih 

kontrol. Predstojnik ali poslovodni organ občine je pristojen in odgovoren za doseganje 

postavljenih smotrov in ciljev s smotrnim poslovodenjem proračunskih sredstev. Zato mora 

uvesti potrebne sisteme in postopke, da vzpostavi učinkovit in gospodaren sistem notranjih 

kontrol. Njihov namen je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti 

in gospodarnosti (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 4–5). Ko je sistem 

notranjih kontrol vzpostavljen, naj bi deloval; potrebno ga je nadzirati in stalno izboljševati, 

tako da se upoštevajo pravilniki in druga pravila, metode in standardi za notranje kontrole, ki 

jih predpisuje Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna (Urad Republike Slovenije za 

nadzor proračuna 2004, 10).     

Notranji nadzor pri proračunskih uporabnikih je bil v zadnjih letih deležen velikih sprememb, 

tako v evropskem kot v slovenskem prostoru, vse z namenom boljšega obvladovanja tveganj, 

izboljšanja gospodarjenja s proračunskimi sredstvi ter zaščite pred morebitnimi 

nepravilnostmi in goljufijami.  

1.2 Namen in cilji ter raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati prakso izvajanja notranjega nadzora v slovenskih 

mestnih občinah. Pri tem smo bili pozorni na doslednost izvajanja notranjega nadzora, 

mehanizmov poročanja in na morebitne omejitve ter ovire, na katere mestne občine naletijo 

pri vsakodnevnem izvajanju omenjenih postopkov. Na podlagi pridobljenih podatkov iz 

raziskave smo podali priporočila za izboljšanje postopkov, ki vplivajo na dosledno izvajanje 

notranjega nadzora javnih financ. 

Na podlagi namena in ciljev magistrske naloge smo: 

– Opravili sistematičen pregled 65 bibliografskih enot aktualne in relevantne literature, ki 

zajema 56 enot domače in 11 enot tuje literature s področja managementa ter nalog 

managerjev, s poudarkom na procesih kontrole za lažje obvladovanje tveganj. 

– Analizirali prakso izvajanja notranjega nadzora na podlagi rezultatov Izjave o oceni 

notranjega nadzora v slovenskih mestnih občinah za leta 2013, 2014 in 2015.  
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– Opravili intervjuje z enajstimi vodstvenimi osebami v slovenskih mestnih občinah, ki 

poznajo in so sodelovale v procesu delovanja notranjega nadzora javnih financ, z 

namenom pridobitve poglobljenega vpogleda v procese. 

– Oblikovali zaključke raziskave in na njihovi osnovi izoblikovali devet (9) vsebinskih 

predlogov za izboljšave na področju notranjega nadzora. 

1.3 Temeljna teza oziroma raziskovalno vprašanje 

V magistrski nalogi smo formirali naslednji raziskovalni vprašanji: 

 

1. V kolikšni meri so v mestnih občinah v Sloveniji uspeli doseči urejeno strukturo 

notranjega nadzora javnih financ kot temelj za gospodarno in učinkovito delovanje 

občine? 

2. Kakšna je vloga obvezne Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ pri 

zanesljivejšem delovanju notranjih kontrol, obvladovanju tveganj ter doseganju smotrov 

in ciljev nasploh? 

1.4 Metode raziskovanja 

Pri pripravi magistrske naloge smo uporabili različne metode znanstveno-raziskovalnega dela. 

V teoretičnem delu smo povzeli ugotovitve avtorjev iz domače in tuje strokovne literature ter 

drugih virov, ki obravnavajo področje managementa, poslovodenja, notranjega nadzora in 

notranjih kontrol. Pri pripravi magistrske naloge smo uporabili naslednje metode 

raziskovanja, kot jih navaja Zelenika (2000, 329–339). 

 

– Z metodo deskripcije smo opisali dejstva, procese iz prakse in ugotovljena dejstva. 

– Z metodo kompilacije smo povzeli spoznanja, stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev. 

– Z metodo analize podatkov iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ smo za 

posamezno komponento notranjega nadzora izračunali povprečne vrednosti za posamezno 

obdobje in jih medsebojno primerjali. 

– Z metodo sinteze smo opredelili raziskovalne ugotovitve in zaključke iz pregleda 

dosedanjih raziskav. 

V magistrski nalogi smo oblikovali sklepe iz pregleda dosedanjih raziskav.   

V empiričnem delu magistrske naloge smo opravili raziskavo o vzpostavljenem sistemu 

notranjega nadzora v mestnih občinah, ki ga poda vsak predstojnik z izjavo po predpisani 

metodologiji in je dostopna na AJPES-u. Z analizo izjav smo ugotovili, kako so predstojniki 

oziroma poslovodni organi ocenili ustreznost notranjega nadzora nad poslovanjem, ki 

vključuje primernost kontrolnega okolja, obvladovanje tveganj, ustreznost sistema notranjih 

kontrol, ustreznost sistema informiranja in komuniciranja ter sistem nadziranja z notranjim 
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revidiranjem. Pri oceni morajo predstojniki oziroma poslovodni organi upoštevati rezultate, ki 

izhajajo iz samoocenitve po veljavni in znani metodologiji, revizijske službe in zunanjih 

nadzornih organov. Izboljševanje sistema notranjega nadzora smo analizirali s pomočjo 

pregleda dosedanjih raziskav, ki so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za finance, Urada 

Republike Slovenije za nadzor proračuna. Rezultate analize podatkov smo prikazali s 

pomočjo grafov in tabel.   

Izvedli smo tudi intervjuje z enajstimi vodstvenimi osebami, ki poznajo in so sodelovale v 

procesu delovanja notranjega nadzora javnih financ v izbrani mestni občini. Intervju je bil 

voden z vnaprej pripravljenimi vprašanji, ki so povečini zaprtega tipa. Skladno s pričakovanji 

so se na intervju odzvali v vseh mestnih občinah. Z intervjujem smo želeli pridobiti 

informacije o tem, ali intervjuvanci sprejemajo vzpostavljen sistem zaradi zakonske obveze 

ali so ga sprejeli kot sestavni del dela in jim je v pomoč pri obvladovanju tistih tveganj, ki 

lahko vplivajo na doseganje smotrov in ciljev pri zagotavljanju zakonitosti in smotrnosti 

poslovanja, pri zanesljivosti poročanja in pri preprečevanju goljufij ter korupcije.    

V raziskavo smo vključili vseh enajst slovenskih mestnih občin. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

 

a) Vsebinske:   

– Strokovne literature s področja managementa in organizacije je dovolj, kar nam je 

omogočilo predstavitev nalog managerjev. 

– Kontroliranje je managerska naloga, ki se izvaja zato, da se zagotovi poslovanje skladno s 

planiranim. 

– Dobro vzpostavljen sistem notranjih kontrol omogoča stalne izboljšave in omogoča 

doseganje smotrov ter ciljev in obvladovanje tveganj. 

b) Metodološke:  

– S pomočjo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ smo v slovenskih mestnih 

občinah pridobili podatke, ki odražajo realno stanje izvajanja notranjih kontrol. 

 

V magistrski nalogi smo zaznali naslednje omejitve: 

– Raziskovalni pojav je posebej značilen za mestne občine, zaradi česar se v raziskavi 

omejujemo samo nanje. 

– Upoštevali smo obdobje treh let, ker se je v preteklih letih sistem šele vzpostavljal. 

– Oceno vzpostavljenega sistema notranje kontrole poda župan na osnovi že določene 

metodologije. 

– Ostalih nalog (planiranje, organiziranje in vodenje) v občinah nismo proučevali. 
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– Osredotočili smo se zgolj na eno izmed nalog managerjev, pri čemer nismo proučevali 

vpliv te naloge na finančno in nefinančno uspešnost delovanja občine. 

– Odgovori intervjuvancev so predstavljali poleg strokovnega mnenja tudi osebno mnenje in 

občutke. 
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2 ORGANIZACIJA, MANAGEMENT, TVEGANJE IN NOTRANJA 

KONTROLA  

V praksi in literaturi se pri obvladovanju organizacij srečamo z različnimi izrazi, kot so 

management, vodenje, upravljanje, ravnateljevanje, poslovodenje, ravnanje. V nalogi bomo 

poslovodenje obravnavali kot proces, ki zagotavlja vzpostavitev učinkovitega kontrolnega 

okolja. 

 

2.1 Organizacija in organiziranost 

S procesom poslovodenja imajo veliko skupnega organizacija kot institucija, organiziranost 

kot splet medsebojnih povezav za delovanje organizacije in njenega sistema, organizator kot 

oseba, ki nekaj organizira, in organiziranje kot dejanje (Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 

15).  

2.1.1 Organizacija 

V organizaciji se združujejo ljudje z enakimi interesi, ki delujejo v pravnoformalnih 

razmerjih. S pomočjo internih pravil, ki jih določijo, izkazujejo svojo pripadnost in vdanost. 

Vsak član deluje po najboljših močeh zaradi prevzema odgovornosti, da bo organizacija 

delovala. Iz tega opisa sledi: »Organizacija je sistem med seboj povezanih in odvisnih ljudi 

(udeleženci, partnerji itd.), ki v organizaciji uveljavljajo svoje interese.« (Šugman, Bednarik 

in Kolarič 2002, 15) Na organizacijo s svojimi interesi poleg zaposlenih vplivajo tudi ljudje 

izven organizacije. Da organizacija dosega smotre in cilje, morajo zaposleni v njej uskladiti 

svoje interese in se povezati. S podporo ali zaviranjem ljudi iz družbenega okolja, na katere 

organizacija vpliva, oblikuje sinergično delovanje. Tako se dosežejo boljši rezultati, kot jih 

omogoča sodelovanje. Organizacija ima dvojno vlogo. Je v vlogi instrumenta za doseganje 

smotrov in ciljev in v vlogi skupnosti interesov. Ta dvojna vloga organizacije ima tudi vpliv 

na managerje, saj kot poslovodniki obvladujejo organizacijo in kot vodje vodijo ljudi (Tavčar 

2011, 224).  

Tudi Biloslavo (2008, 17−19) navaja in pojasnjuje dvojno vlogo organizacije. Vsaka 

organizacija je orodje za doseganje smotrov in ciljev ustanoviteljev organizacije. Ti sicer 

posredno ali neposredno vložijo v organizacijo materialna in nematerialna sredstva, za kar 

pričakujejo določene koristi. Ker se v organizaciji združujejo ljudje, je organizacija tudi 

skupnost interesov. Ljudje, ki vstopijo v organizacijo, vlagajo svoje zmožnosti, kot so 

prizadevnost, delo, znanje in veščine, zato ker tudi oni pričakujejo določene koristi.  

Kot ugotavljata Verle in Markič (2012, 29) ni enotne definicije o organizaciji, čeprav ni 

nobena napačna ali dokončna. Vedno odražajo nek sistem odnosov med ljudmi. Organizacije 

imajo pomemben vpliv na posameznika in družbo kot celoto. V 21. stoletju naj bi se v 
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organizacijah soočali z drugačnimi izzivi kot v 20. stoletju, kar vpliva na nadaljnji razvoj 

koncepta in teorije organizacij.   

Širšo in v času neomejeno opredelitev organizacije je podal Kralj (2003, 62): »Organizacija 

je sistem ljudi, sredstev in virov, ki ga osnujejo ljudje zaradi svojih interesov (koristi) in mu 

določajo zamisli, poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter v njem delajo ali z njim sodelujejo.« 

2.1.2 Organiziranost 

Kot ugotavljajo Šugman, Bednarik in Kolarič (2002, 16) predstavljajo organiziranost 

povezave med člani organizacije razmerja, naloge posameznikov ali organizacijskih enot (npr. 

oddelkov, sektorjev, referatov ipd.), ker naj bi bila organizacija vodena z usposobljenimi 

ljudmi in z ustreznimi sredstvi. Organiziranost naj bi bila bistvo organizacije, ker se s 

hierarhijo povezav ustvari sklenjen krog. Ta omogoča izmenjavo informacij v notranjem 

delovnem ter med notranjim delovnim in zunanjim naravnim ter družbenim okoljem. Tako so 

Šugman, Bednarik in Kolarič (2002, 16) ugotovili, da mora organiziranost: »Igrati vlogo 

organizatorke, katere naloga je izvajati akcije oz. aktivnosti, ki zagotavljajo obstoj, hkrati pa 

udejanjati cilje organizacije.« 

Struktura organiziranosti vpliva na uspešnost organizacije, ker vpliva na hitrost sprejemanja 

in izvrševanja odločitev. Kot ugotavljata Verle in Markič (2012, 29) so po mnenju Blenka za 

uspešnost pomembnejše odločitve in tisti, ki jih sprejemajo, manj pa oblika organiziranosti.   

Namen strukture organiziranosti je pomagati ustvariti delovno okolje, v katerem bo potekala 

dejavnost z ljudmi. Struktura organiziranosti je sredstvo managerjev in naj sama po sebi ne bi 

bila namen. S strukturo organiziranosti naj bi se določile naloge, ki jih je potrebno opraviti. 

Tako določene vloge naj bi bile oblikovane v skladu z zmožnostmi in motivacijo ljudi, ki so 

na voljo. Oblikovanje učinkovite strukture organiziranosti naj ne bi bila lahka naloga 

managerjev. Obstaja veliko težav, ko se managerji s strukturami organiziranosti prilagajajo 

določenim situacijam, vključno z opredelitvijo vrste dela, ki ga je treba opraviti, in z iskanjem 

ljudi, ki bodo to storili (Weihrich in Koontz 1994, 20). 

2.1.3 Organizator in organiziranje 

Organizacija naj bi bila ves čas svojega obstoja v vlogi organizatorke, ki naj bi imela nalogo, 

da izvaja aktivnosti, ki zagotavljajo obstoj in udejanjanje smotrov in ciljev organizacije. Pri 

tem naj bi organizator (organizacija ali manager) izvajal svojo osnovno aktivnost, da 

organizira. V organiziranje so zajete: »Vse aktivnosti organizacije ali posameznika, razdeljene 

glede na organiziranost.« (Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 16) 

Managerji so tisti, ki so v organizaciji imenovani s strani lastnikov, s strani upravljalcev, ki jih 

imenujejo lastniki, ali s strani vršnih managerjev. Njihova osnovna naloga je, da obvladujejo 
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organizacijo na tak način, da bo uspešno dosegla zastavljene smotre in cilje (Biloslavo 2008, 

28). Managerji, ki naj bi bili strokovnjaki za vodenje ljudi in vodenje poslov, naj bi dosegli 

skladno in sinergično delovanje organizacije tako, da načrtujejo, usmerjajo, spodbujajo in 

spremljajo delovanje ljudi (Tavčar 2011, 224). Pravilno organiziranje in vodenje dela imata 

pomemben vpliv na uspešnost organizacije. Večje kot so kompetence (sposobnosti) 

managerjev, bolje naj bi znali voditi zaposlene, da so ti inovativni, motivirani in kreativni 

(Verle in Markič 2012, 77).     

2.2 Management in poslovodenje 

Poslovodenje in upravljanje se razlikujeta glede na svoje aktivnosti. Glavna aktivnost 

managementa je doseganje smotrov in ciljev, medtem ko upravljanje vsebuje aktivnosti 

usmerjanja nadziranja in ocenjevanja lastniškega procesa (Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 

17). Upravljanje je povezano z lastništvom. Lastnik odloča o svoji lastnini ali jo preda v 

uporabo drugim. V bistvu preda v usklajevanje že tehnično razdeljeno delo managerjem ali 

upravljavskemu organu. Lastniki odločajo preko imenovanj, nameščanj, usmerjanj in 

nadziranja managerjev ali celotnega managementa. Tako se v organizaciji razvijejo tri 

funkcije oziroma procesi: upravljanje kot funkcija lastnikov, ravnanje, ki svojo oblast jemlje 

iz upravljanja, ki mu je to funkcijo podelilo, in izvedba. Iz te obrazložitve Krisper (2006, 2) 

ugotavlja, da je management ravnanje, ki je povezano s poslovodenjem, ker manager ni 

lastnik.  

Bistvo managementa je vodenje poslov (poslovodenje) in vodenje ljudi k izidom, ki je tudi 

voditeljstvo v sklopu managementa (Hudej in Zidarn 2000). Tako Kralj ugotavlja, da je za 

doseganje želenega izida treba voditi poslovanje: »Snovati, planirati, sklepati posle, 

organizirati dejavnosti, angažirati sredstva in ljudi, gospodariti s sredstvi ipd.« (Kralj 2003, 

14). To je osnovna vloga in naloga managerjev, ker sprejemajo odločitve in odgovornost.  

Pomembna ugotovitev ki jo glede managerjev posreduje Tavčar (2011, 224), je: »Biti 

manager je vloga, ki temelji na zaupanju.« Tudi Biloslavo (2008, 20−21) navaja, da 

ustanovitelji ali lastniki organizacije imenujejo management, to je strokovnjake za 

obvladovanje organizacij, na osnovi zaupanja. To zaupanje je tvegana naravnanost. Manager 

naj bi imel odločilno vlogo pri prizadevanju za uspeh organizacije in je lahko vir visokega 

tveganja. Tako naj bi lastniki pri izboru managerjev presojali osebnostne lastnosti, kot so npr. 

poštenost, verodostojnost, etičnost, trdnost ipd. Pomembne so tudi strokovnost in vodstvene 

zmožnosti. Celotno obvladovanje organizacije s strani managerja ne temelji na strokovni 

usposobljenosti, temveč na interdisciplinarnih znanjih, sposobnostih na osredinjenje na 

pomembne zadeve in hitro analizno odločanje, ki jih managerji dokazujejo skozi svoje 

delovanje. Lastniki organizacije naj bi izbirali: »Podjetnega, sposobnega, treznega človeka, 

vrednega zaupanja – izbrati takšnega, ki ima primarna strokovna znanja, ki zmore voditi ljudi 

in ki je pokončen, verodostojen, pošten človek.« (Biloslavo 2008, 21) 
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Ker sta temeljni nalogi managerjev obvladovanje organizacije z vidika dejavnosti 

(instrumentalni vidik) in interesni (vedenjski vidik), ti urejajo zadeve v delovanju (Biloslavo 

2008, 27; Tavčar 2011, 224). Tako managerji skrbijo za povezovanje in usklajevanje številnih 

aktivnosti, da se dosežejo zastavljeni smotri in cilji. Pri tem morajo managerji cilje planirati, 

organizirati in usmerjati izvedbe ter izvedbe tudi nadzirati (Hudej in Zidarn 2000, 57; 

Biloslavo 2008, 27). Kralj (2003, 14) pojasnjuje, da so izidi organizacije posledica poslovanja 

organizacije, ki ga obvladujejo managerji. Weihrich in Koontz (1994, 4) navajata, da so 

mnogi znanstveniki in managerji ugotovili, da se z analiziranjem poslovodenja olajša uporaba 

in poveča jasnost o organizacijskem znanju ter veščinah. Zato menita, da je koristno 

proučevanje poslovodenja razvrstiti na managerske funkcije. To so planiranje, organiziranje, 

kadrovanje, upravljanje in nadzor. Z organiziranjem znanja in veščin okrog teh funkcij te 

predstavljajo močne temelje za vsako funkcijo poslovodenja.  

Naloge managerjev naj bi bile osredinjene na smotre in cilje organizacije. Na njene izide in 

kakovost poslovanja. Osnovne štiri naloge managerjev (planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontrola) se lahko različno dopolnjujejo. Kralj (2003, 16–17) jih je z vidika vlog 

managementa dopolnil s snovanjem zamisli o poslovanju in razvoju, ki je izhodišče za to, kar 

organizacija hoče doseči (smoter) in za snovanje politike organizacije. V središču vseh teh 

nalog so urejanje zadev in odločanje, ki naj temelji na ustrezno pripravljenih informacijah, ki 

jih management potrebuje. Managerji ob tem nastopajo v različnih vlogah, ki so ustaljene 

(običajne) oblike vedenja (obnašanja). Te vloge je Možina (1994, 19–22) opredelil v 

medosebne, informacijske in odločevalske. Medosebno vlogo deli na zastopniško, voditeljsko 

in povezovalno. Vse se nanašajo na odnose med ljudmi. Informacijsko vlogo deli na 

pregledovalno, posredovalno in predstavniško vlogo, ki se nanašajo na mrežo stikov in 

informiranje. Odločevalsko vlogo deli na podjetniško odločanje, razreševanje problemov, 

razdeljevanje virov in pogajanja. Dimovski, Penger in Žnidaršič (2003, 86) navajajo 

managerske vloge, kot jih je prvi opredelil Mintzberg. Prav tako jih je razdelil v tri kategorije. 

V informacijsko kategorijo spadajo vloge nadzornika, razširjevalca in govornika. V 

medosebno kategorijo spadajo vloge predstavnika, vodje in zveze. V odločitveno kategorijo 

spadajo vloge podjetnika, odpravljalca motenj in pogajalca. Za vsako vlogo so značilne 

aktivnosti, ki se jih managerji poslužijo med izvajanjem temeljnih managerskih funkcij.  

Da bo organizacija živela in se razvijala, naj bi se managerji odzivali na informacije iz 

različnih problemskih področij v organizaciji in zunaj nje. Pridobljene informacije morajo 

nato preoblikovati in distribuirati na ustrezen in razumljiv način, ter tako preko planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontroliranja vzpostavljati dinamično ravnovesje v organizaciji ter 

med organizacijo in družbenim okoljem. To vlogo managerji uresničujejo s pridobivanjem 

ustreznega znanja, veščin in informacij ter s pridobljeno avtoriteto, močjo in vplivom. Ko ima 

manager avtoriteto, ki nima vpliva in moči, se zadeve ne premaknejo. Z močjo brez avtoritete 

bo nastal nerazrešljiv konflikt. Samo vpliv brez avtoritete in moči izgubi svoj vpliv. Popolno 
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prekrivanje avtoritete, moči in vpliva naj bi zagotovilo managerju uspešnost, čeprav je ta 

popolna prekrivnost vseh treh dejavnikov v praksi kratkoročna (Hudej in Zidarn 2000, 58). 

Odločanje in ravnanje sta v središču nalog managerjev in sta tesno povezana z vsemi drugimi 

nalogami, ki jih managerji opravljajo. Odločanje naj bi bilo vedno usmerjeno k smotrom in 

ciljem ter izidom, ki so najprej obravnavani z vidika željenih stanj in nato z vidika o razlikah 

med dejanskim stanjem in željenim stanjem z ukrepi, da se zastavljeni smotri in cilji dosežejo. 

Pri tem manager opredeli pomembno zadevo, jo obravnava, oblikuje različne rešitve in izbere 

(ali pa tudi ne izbere; se odloči) eno od razrešitev. Sprejete odločitve prinašajo določene 

posledice, za katere so managerji pristojni in odgovarjajo z vidika izidov, morale in etike ter 

socialne odgovornosti. Za izide so odgovorni lastnikom oziroma upravljalcem organizacije ter 

družbenemu okolju. Etična odgovornost je večstranska in se nanaša na pošteno razmerje med 

managerji in vsemi udeleženci organizacije (Kralj 2000, 11−12). Sprejete odločitve je 

potrebno tudi udejanjiti. Pri tem so odločitve lahko rutinske in temeljijo na ponavljajočih se 

problemih in vodijo v oblikovanje postopkov za razreševanje določenih problemov. Lahko se 

prenesejo na nižje ravni organiziranosti managementa. V primeru, da nastane večji odmik od 

pričakovanega stanja, nastopi manager, da sprejme prilagojevalno odločitev. Adaptivne 

odločitve se nanašajo na delno znane probleme, kjer ni možno uporabiti rutinskih razrešitev. 

Te so sicer delno uporabne s preoblikovanjem. Poznane so tudi tipske razrešitve ali portfolio 

matrike odločanja, ki se največkrat uporabljajo za odločanje v trženjskih in finančnih 

zadevah. Ustvarjalne odločitve iščejo povsem nove razrešitve in so sestavni del strateškega 

poslovnega odločanja ali inovativnega odločanja (Kralj 2000, 35−37). Analizne odločitve 

temeljijo na strokovnosti in se prilagajajo okoliščinam. Potrebna je uporaba analiznih orodij, 

ki zahtevajo veliko časa in sredstev in ne morejo hitro urejati množice zadev na višji ravni 

organiziranosti managementa. Intuitivno odločanje je hitro in ustvarjalno, a tvegano. Take 

odločitve namreč nastajajo v podzavesti odločevalca in se jih zavestno ne da obvladati 

(Biloslavo 2008, 29–30). Posledica udejanjanja odločitve je izid, ki pa je vedno povezan z 

določeno stopnjo tveganja, da zastavljen smoter ali cilj ne bo dosežen. Stvarna gotovost in 

stvarna negotovost ne obstajata. Zato je potrebno oblikovati sistem spremljanja in nadziranja, 

da se preverja potek in izvedba odločitve ter sprejmejo in izvedejo morebitni popravki. Tako 

Koontz in O'Donnell zagovarjata tri korake nadzora in časovni pomen izvedbe nadzora. Med 

te tri korake nadzora prištevata določanje standardov, ki se uporabijo kot sodila za merjenje 

uspeha, da se merijo dosežki nasproti standardom za ugotavljanje razlik in da se popravijo 

odmiki od standardov (Kralj 2000, 37−38).  

O tem, ali je poslovodenje znanost ali umetnost Weihrich in Koontz (1994, 12)  menita, da je 

poslovodenje tako kot vsaka druga praksa umetnost. To je know-how (vedeti-kako). To 

pomeni, da delaš stvari v dani situaciji, vendar si soočen z realnostjo, ki obstaja v tem 

trenutku. Managerji naj bi delovali bolje s tem, da uporabljajo organizirano znanje in veščine 

o managementu. Znanje in veščine so tisto, kar naj bi oblikovalo neko znanost, stroko. Zato je 

poslovodenje kot praksa umetnost. Organizirano znanje in veščine, na katerih naj bi temeljila 
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ta praksa, se imenuje znanost. V tem vidiku se znanost in umetnost ne izključujeta, temveč se 

dopolnjujeta. Znanost je organizirano znanje in veščine, ki se razvijajo z uporabo znanstvenih 

metod. Zaradi tega je znanost sestavljena iz jasnih pojmov, teorij in drugih akumuliranih 

znanj in veščin, ki se razvijejo iz hipotez, eksperimentov in analiz. Kralj (2003, 86) navaja, da 

naj bi bil manager, ki vodi posle in ljudi k izidom, profesionalni poklic. 

2.3 Opredelitev managementa ter naloge in vloge managerjev 

Ena najpomembnejših managerskih dejavnosti je poslovodenje. Ta dejavnost je postala nuja, 

ko so se posamezniki pričeli zbirati v skupine. Njihov namen je bil doseganje smotrov in 

ciljev, ki jih kot posamezniki niso bili sposobni doseči. Takrat je bilo potrebno uskladiti delo 

posameznikov, zato je poslovodenje postalo ključno za zagotovitev usklajevanja dela 

posameznikov. Ker se je družba močno zanašala na kolektivno ureditev in so organizirane 

skupine postale velike, je tudi delo managerjev postalo vse pomembnejše (Weihrich in 

Koontz 1994, 4).  

Management je beseda, ki ima več pomenov. Lahko označuje organ v organizaciji, ki vodi 

posamezne dele poslovanja ali celotno poslovanje. Lahko pomeni proces oziroma dejavnost. 

Beseda management označuje vse managerje v organizaciji ne glede na raven organiziranosti, 

ki je lahko vršna, srednja in nižja. Obseg delovanja managerjev, to je oseb, ki odločajo v 

organizaciji, je različen. Lahko se nanaša na vodenje poslovanja celotne organizacije, 

določenih poslov organizacije ali na vodenje ljudi. Ne glede na obseg delovanja so njihove 

odločitve povezane s snovanjem in planiranjem, organiziranjem, vodenjem, usmerjanjem in 

nadzorovanjem delovanja organizacije (Kralj 2003, 19). Kralj (2003, 19) opredeljuje 

management kot proces, ki vodi poslovanje organizacije in vodi ljudi v delu in poslovanju 

organizacije k doseganju izidov. 

Po Tavčarju je osnovna naloga managementa, da obvladuje organizacijo na takšen način, da 

uspešno doseže postavljene smotre in cilje. Zaradi presojanja uspešnosti managerjev s strani 

vplivnih udeležencev organizacije naj bi bili smotri in cilji organizacije ter vplivnih 

udeležencev skladni. Presoja uspešnosti managerjev temelji na stopnji doseganja smotrov in 

ciljev v organizaciji (Tavčar 2011, 225). Obvladovanje organizacije je urejanje zadev v 

delovanju, ki prihaja iz družbenega okolja organizacije kot priložnosti in nevarnosti, in iz 

same organizacije kot prednosti in kot težave zaradi notranjih slabosti. Urejanje zadev obsega 

načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje (Biloslavo 2008, 27). 

Dimovski in Penger (2008, 10) navajata, da nekateri avtorji, npr. Daft, Rozman, Koletnik, 

Kovač, Možina, Dubrin, Vecchio in Armstrong, opisujejo, da je proces managementa 

sestavljen iz štirih temeljnih funkcij: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. 

Običajno so te funkcije opredeljene tudi kot naloge managerjev. Kralj (2003, 16) jih je 

dopolnil s snovanjem zamisli o poslovanju in razvoju. Pri tem je upošteval vlogo managerjev 
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ter jih povezal v programirano usmerjanje, zato da se uresničijo smotri in cilji, ki naj bi 

izhajali iz politike organizacije KOMPI (Koordiniranje, Kontroliranje, Organiziranja, 

Motiviranje, Planiranje, Informiranje) ter sprotno odločanje. Možina (1994, 22) navaja, da se 

naloge managementa povezujejo z vlogami, ki se občasno tudi prekrivajo in si celo 

nasprotujejo. 

Managerji opravljajo te naloge v različnih vlogah hkratno in povezano, ne zgolj v zaporedju. 

Pri planiranju določajo smotre, cilje in načine, da se smotri in cilji dosežejo. Pri organiziranju 

ustvarjajo take medsebojne odnose in razmerja, ki omogočijo izvedbo načrta za dosego 

smotra in cilja. Usklajujejo človeške, tehnično-tehnološke in organizacijske vire. V ta namen 

so v organizaciji ustanovljene organizacijske enote, npr. oddelki, napisani opisi del in nalog 

za posamezna delovna mesta in izvedena ustrezna usposabljanja. S pomočjo vodenja se vpliva 

na zaposlene in se jih motivira, da izvedejo predvidene naloge in dosežejo zastavljene smotre 

in cilje. V okviru vodenja se vpliva na obnašanje zaposlenih pri izvajanju nalog in se zato 

izvajajo svetovanja, razrešujejo nasprotja, ocenjevanja in dajejo spodbude. S kontroliranjem 

se zavestno pregledajo doseženi rezultati in sprejmejo potrebni ukrepi. Proces kontroliranja je 

krožen, saj se najprej določijo standardi, nato se primerjajo doseženi rezultati s standardi, 

glede na odstopanja se sprejmejo ukrepi in nazadnje, v kolikor je potrebno, se prilagodijo 

standardi spremenjenim okoliščinam (Možina 1994, 20). 

Pri opravljanju svojih nalog naj bi se managerji nahajali v različnih vlogah in nalogah, ki 

vplivajo na značilnosti dela. Naloge se izmenjujejo, ker so medsebojno povezane; 

pomembnost vlog in nalog je povezana z ravnjo organiziranosti in nalogami managerjev. 

Vloge managerjev je Možina opredelil kot ustaljeno obliko načina vedenja (Možina 1994, 20–

22). Razdelil jih je v tri glavne skupine, in sicer v medosebne, informacijske in odločevalske.  

Medosebne vloge temeljijo na odnosih z ljudmi. Kadar managerji nastopajo v zastopniški 

vlogi, zastopajo organizacijo v javnosti. V voditeljski vlogi usmerjajo in koordinirajo 

aktivnosti zaposlenih k zastavljenim smotrom in ciljem. Voditeljska vloga se nanaša na delo 

kadrovanja, uvajanja, usposabljanja, ocenjevanja zaposlenih in njihovega promoviranja. V 

voditeljski vlogi dajejo managerji tudi pomoč, razrešujejo probleme, oblikujejo vizijo razvoja 

posameznikov in organizacije. V povezovalni vlogi managerji povezujejo posamezne dele v 

organizaciji in organizacijo z naravnim in družbenim okoljem.  

Informacijske vloge temeljijo na gradnji mreže različnih stikov, za pridobivanje različnih, a 

potrebnih informacij. V pregledovalni vlogi managerji iščejo, pridobivajo in pregledujejo 

informacije iz notranjega in zunanjega okolja organizacije. Presodijo njihovo uporabnost in 

koristnost ter se odločajo, ali jih bodo uporabili in kako. V posredovalni vlogi jih posredujejo 

do zaposlenih na njim razumljiv način. V predstavniški vlogi predstavljajo svoje področje 

dela, položaj in delovanje organizacije.  
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Vloge odločanja temeljijo na sprejemanju odločitev glede novih smotrov, ciljev in akcij za 

uspešno organizacijo. V podjetniški vlogi managerji načrtujejo in izvajajo nove programe ali 

nove dejavnosti. V razreševalski vlogi so managerji usmerjeni v razreševanje problemov in 

odpravo motenj v organizaciji. V razdeljevalski vlogi managerji odločajo o razdelitvi virov v 

organizaciji. V pogajalski vlogi managerji iščejo skupne dogovore med različnimi interesnimi 

skupinami v in izven organizacije.  

Planiranje ali načrtovanje vključuje izbiro nalog, smotrov in ciljev ter ukrepe za njihovo 

doseganje. Zahteva odločanje, tj. izbiro prihodnjih usmeritev delovanja med možnimi 

alternativami. Obstajajo različne vrste načrtov. Od splošnih namenov in ciljev do 

najpodrobnejših akcij, ki jih je treba sprejeti. Pravi načrt ne obstaja, dokler ni sprejeta 

odločitev glede naložb človeških, tehnično-tehnoloških ali organizacijskih virov. Pred 

sprejetjem odločitve je to samo študija, analiza ali predlog načrta in ne resnični načrt 

(Weihrich in Koontz 1994, 20). Kot navajajo Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 216) je 

načrtovanje odločanje o smotrih in ciljih poslovanja, planiranje pa določanje bolj natančnih 

smotrov in ciljev, ki se opredelijo časovno ter prostorsko. Iz teh planskih smotrov in ciljev se 

nato določijo delovni cilji, ki so opredeljeni z nalogami. To pomeni, da se določi: »Kaj je 

treba narediti, v kakšni kakovosti in v kakšnih okoliščinah, kako je treba narediti, s kakšnimi 

sredstvi, kje, zakaj, kdaj in do kdaj, predvsem pa kdo (odgovornost).« (Kralj 2003, 113) 

Načrtovanje ciljev naj bi bilo skladno s smotri, merili in standardi uspešnosti. Nato bi se naj 

oblikovale strategije, da se ti smotri in cilji tudi dosežejo (Biloslavo 2008, 27).  

Organiziranje se nanaša na urejanje struktur in procesov, da se doseže čim bolj uspešno 

delovanje (Kralj 2003, 113). Pri tem se določijo pristojnosti in odgovornosti, izvede delitev 

dela, določijo osnovni procesi, določijo se sistemi, ki so za organizacijo obvezna pravila 

delovanja ter določijo načini oskrbovanja organizacije z materialnimi in nematerialnimi 

sredstvi, da ta lahko deluje (Biloslavo 2008, 27). Ljudje, ki delajo skupaj v skupinah za 

doseganje nekaterih smotrov in ciljev, morajo imeti vloge, ki jih opravljajo. Ni pomembno, ali 

se te vloge razvijajo same ali pa nastanejo po naključju ali nenamerno, ali jih določi in 

strukturira oseba, ki želi zagotoviti, da ti ljudje na specifičen način prispevajo k delu skupine. 

Pojem vloge pomeni, da ima to, kar ljudje delajo, jasno opredeljen smoter in cilj. Zavedajo se, 

kako se cilj njihovega dela sklada z delom skupine, in imajo potrebna pooblastila, opremo in 

informacije za izvedbo naloge (Weihrich in Koontz 1994, 20). V kolikor ljudje v organizaciji 

zavestno vsak zase in složno vsi skupaj delujejo tako, da dosežejo zastavljene cilje, bo 

organizacija uspešna. Odločitve vseh vpletenih naj bi bile biti zato usmerjene v složno 

doseganje smotrov in ciljev. Ker managerji ne morejo neposredno sodelovati pri vseh 

odločitvah, zlasti rutinskih, postavijo za odločanje pravila in okvirje, ki se odražajo v 

urejenosti organizacije (Biloslavo 2008, 196). Pri urejenosti organizacije sta ključna oblika in 

struktura. Z obliko managerji določijo načine, kako bodo zaposleni opravljali delo. Struktura 

se nanaša na odnose in vidike v organizaciji (Dimovski in Penger 2008, 10). 
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Vodenje pomeni vplivati na ljudi, da pripomorejo k temu, da se dosežejo organizacijski in 

skupinski smotri in cilji. Ukvarja se predvsem z medosebnimi vidiki poslovodenja. 

Najpomembnejši problemi managerjev prihajajo od ljudi, njihovih želja in odnosov, 

njihovega vedenja s strani posameznikov in skupin, zato naj bi bili učinkoviti managerji tudi 

učinkoviti vodje. Ker ljudje sledijo voditeljem, ki jim ponujajo načine za zadovoljitev lastnih 

potreb, želja in hrepenenj, je razumljivo, da vodenje vključuje motivacijo, različne stile 

vodenja in pristope ter komunikacijo (Weihrich in Koontz 1994, 21). Dimovski, Penger in 

Žnidaršič (2003, 217) ugotavljajo, da tudi nekateri slovenski avtorji, npr. Rozman, Koletnik in 

Kovač, pojmujejo, da je vodenje sposobnost, da vplivaš na druge ljudi na tak način, da si ti 

prizadevajo, da dosežejo skupne smotre in cilje. Gledano širše: vodenje vsebuje vodenje v 

ožjem smislu, ki se nanaša na lastnosti in ravnanje vodij, komuniciranje, motiviranje in 

kadrovanje. Biloslavo (2008, 28) med vodenje oziroma usmerjanje dejavnosti zaposlenih in 

drugih ljudi prišteva sprotno prilagajanje ciljev in strategij, zlasti tistih, ki so usmerjene v 

prihodnost in jih vnaprej ni možno zanesljivo določiti. Dimovski in Penger (2008, 11) menita, 

da vodenje pomeni tudi ustvarjanje skupne organizacijske kulture in klime ter vrednot, 

komunikacije glede smotrov in ciljev do vseh zaposlenih ter vnašanje volje zaposlenim, da 

dosežejo najboljše rezultate. Prav sposobnost oblikovanja organizacijske kulture in klime, 

komuniciranja smotrov, ciljev in motiviranje zaposlenih so dejavniki, ki vplivajo na uspeh 

organizacije. 

Management in vodenje sta pomembna za organizacije, vendar med njima obstajajo določene 

razlike. Managerska moč izhaja iz organizacijske strukture ter poudarja stabilnost, red in 

razreševanje problemov znotraj strukture. Vodstvena moč izhaja iz osebnih virov in poudarja 

vizijo, kreativnost in spremembe v organizaciji. Osebni viri moči so osebni interesi, cilji in 

vrednote (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 217). 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2003, 219) navajajo, da Oakland omenja pet glavnih 

aktivnosti, ki so pomembne za učinkovito vodenje vršnega managementa: 

– Opredelitev poslanstva organizacije, s katerim vršni managerji jasno in natančno 

opredelijo prepričanja in namen organizacije, da z zaposlenimi lahko delujejo kot 

zmagovalni tim. S poslanstvom je opredeljeno bistvo poslovanja organizacije. Naloga 

vršnih managerjev naj bi bila v tem, da razvijejo program za uresničitev poslanstva.  

– Opredelitev prepričanj in namenov organizacije, s katerimi vršni management pokaže 

popolno zavezanost poslanstvu organizacije, ki ga je opredelilo. Izpostavi potrebe, ki jih 

organizacija izpolnjuje, ali katere prednosti zagotavlja. 

– Oblikovanje jasne, učinkovite celovite strategije poslovanja organizacije in oporne načrte 

za njeno uresničitev. Razvije tudi poslovne strategije in določi položaj na trgu. 

– Določitev kritičnih dejavnikov uspeha in osrednjih procesov poslovanja. S kritičnimi 

dejavniki uspeha se uresniči poslanstvo organizacije. Doseže se s pomočjo dobro 

opravljenih aktivnosti, ki predstavljajo osrednji proces delovanja. 
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– Prenova strukture organiziranosti, kadar je to potrebno. Potreba se izrazi pri določanju 

poslanstva, določanju strategij, določanju kritičnih dejavnikov uspeha in osrednjih 

procesov delovanja. 

Kontrola ali nadzor je merjenje in popravljanje posameznikovih in organizacijskih aktivnosti, 

da bi se z ukrepi zagotovilo, da se aktivnosti izvajajo v skladu z načrtom. Zato je treba 

izmeriti uspeh glede na zastavljene smotre, cilje ter načrte, ugotoviti, kje nastajajo odstopanja 

od zastavljenih smotrov, ciljev, načrtov ali standardov, in pomagati pri odpravljanju teh 

odstopanj. Nadzor omogoča uresničitev načrtov, ki pa se ne izpolnjujejo sami, temveč z 

ljudmi. Managerji koristijo načrte za uresničitev smotrov in ciljev. To je osnova za 

preverjanje, ali se načrti ujemajo z aktivnostmi, ki se izvajajo. Nadzorovanje vključuje 

merjenje dosežkov. Za to se uporabljajo različna nadzorna sredstva, kot so proračuni porabe, 

poročila inšpekcijskih pregledov, poročila o izgubljenem delovnem času ipd. Z vsakim od teh 

orodij merimo in dokazujemo, ali se načrti izpolnjujejo. Nič naj se ne bi moglo popravljati, v 

kolikor se ne ve, kdo je za zastavljene rezultate pristojen in odgovoren. Da se neželjena 

odstopanja zmanjšajo oziroma odpravijo, naj bi bile določene pristojne in odgovorne osebe. 

Na ta način se sprejmejo potrebni ukrepi za izboljšanje uspešnosti. Rezultati se kontrolirajo z 

nadzorom, kaj ljudje počnejo (Weihrich in Koontz 1994, 21). Kontrola se izvaja nad 

organiziranostjo in nad poslovanjem. V kontroli organiziranosti se spremljajo uveljavljene 

organizacijske strukture, procesi in organizacijska kultura ter klima z vidika smotrnosti. 

Kontrola je usmerjena v proces planiranja in nagrajevanja, da se ugotovi, ali se smotri in cilji 

poslovanja dosegajo smotrno. Pri kontroli poslovanja se spremlja dejansko poslovanje. 

Kontrolirajo se procesi ali poslovne funkcije, s katerimi se ustvarjajo izidi, ter uspešnost 

poslovanja. Kontrola je usmerjena npr. v proces proizvajanja ali prodaje, da se ugotovi, ali ta 

vodi v uspešnost (Rozman in Kovač 2012, 433). Kontroliranje temelji na nadzornih povratnih 

informacijah (Kralj 2003, 114). Nadziranje uspešnosti delovanja zaposlenih in drugih ljudi, 

delov organizacije in celotne organizacije je poročanje in utemeljevanje poročil ter 

posredovanje priporočil lastnikom in drugim vplivnim udeležencem organizacije (Biloslavo 

2008, 28). Pri poročanju o dejanskem stanju poslovanja imajo pomembno vlogo 

računovodstvo in informacijski sistemi. Računovodstvo spremlja, kako uspešno je poslovanje 

celotne organizacije, poslovnih funkcij in proizvodov (izdelkov ali storitev) ter procesov. 

Tako zbrani podatki se s pomočjo informacijskih sistemov prikazujejo v različnih oblikah 

(Rozman in Kovač 2008, 434). Novi trendi v kontroliranju predajajo moč in zaupanje 

zaposlenim. To moč in zaupanje pridobivajo skozi različna izobraževanja in usposabljanja. Z 

novo pridobljenimi znanji in usposobljenostjo sami kontrolirajo svoje delo in odpravljajo 

lastne napake (Dimovski in Penger 2008, 11).  

Kot navajata Palmer in Hartley (2012, 341) je zaposlene mogoče skrbno nadzorovati in 

sprejemati korektivne ukrepe, če ne izpolnjujejo standardov. Lahko pa so zaposleni pristojni 

in odgovorni za nadzor nad svojimi dejanji. S tem krepijo svojo moč in postajajo vse bolj 

opolnomočeni. Nadzor nad delom zaposlenih je zahtevnejši tam, kjer se izvaja intenzivno 
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storitvena dejavnost. Slabe rezultate uspešnosti zaposlenih običajno ni mogoče preprečiti 

preden njihovih učinkov ne čutijo odjemalci, kupci, uporabniki. Krepitev moči zaposlenih 

oziroma opolnomočenje v bistvu pomeni, da so zaposleni aktivno vključeni v način, kako 

načrtujejo in opravljajo svoje naloge. Ena od temeljnih predpostavk avtorjev, ki zagovarjajo 

opolnomočenje, je, da bodo vrednote zaposlenih usklajene z organizacijskimi vrednotami. 

Palmer in Hartley (2012) navajata, da je po mnenju Berrya krepitev moči oziroma 

opolnomočenje v bistvu stanje duha. Opolnomočeni zaposleni naj bi imeli pristojnosti in 

nadzor nad tem, kako opravljajo svoje delo, zavedali naj bi se, v kakšnem kontekstu se 

opravlja njihovo delo, čutili naj bi odgovornost za svoje delo, čutili naj bi soodgovornost za 

uspeh organizacijske enote in celotne organizacije ter naj bi imeli realen pogled na nagrade, ki 

temeljijo na individualni in kolektivni uspešnosti. 

Tudi Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 217) menijo, da se proces nadziranja prične tako, da 

se najprej ugotovi, kaj je izvedeno. Nato se izvedbe primerjajo z načrtovanim. Tako se 

ugotovijo odstopanja med načrtovanim in dejanskim stanjem. Pomembna aktivnost je 

ugotoviti vzroke za nastanek neželenih odstopanj. Ugotavljanje pravih vzrokov za odstopanja 

je osnova za odločanje, katere ukrepe je potrebno sprejeti, da se dosežejo zastavljeni smotri in 

cilji, in ali je potrebno spremeniti načrte. Uspešnost managerskega nadziranja je odvisna od 

dveh dejavnikov. Prvi dejavnik se nanaša na to, kako so določene pristojnosti in odgovornosti 

posameznikov ter na njihovo organiziranost na pripravljen načrt. S tem je omogočena 

informacija o tem, kdo je povzročil neželeno odstopanje in kdo bo odpravljal posledice. Drugi 

dejavnik se nanaša na hitrost odkrivanja neugodnih odstopanj od načrtov. Hitreje kot se 

odkrijejo, hitreje se odstopanja razrešujejo in zastavljeni načrti se lažje dosežejo. 

Namenimo nekaj besed še pojmu kontroling, ki je bil razvit v ameriških podjetjih in je 

označeval določeno področje računovodstva in financ. Kasneje se je pričel širiti na področje 

načrtovanja v organizacijah. Ker na to dejavnost ni enotnega pogleda, predstavlja kontroling 

miselni, vedenjski in usmerjevalni pristop na področju poslovodenja. Uveljavlja se širši 

pogled na kontroling. Kot del funkcije poslovodenja presega pojem kontrole in podpira 

poslovodenje pri usklajevanju celotnega poslovno-organizacijskega sistema. Kontroling je 

pomoč funkciji poslovodenja, s tem ko poslovodstvu sporoča o nastanku nesprejemljivih 

odmikov med doseženim in načrtovanim. Zlasti je ta pomemben v podjetjih, kjer je prisotna 

decentralizirana struktura organiziranosti. Z nalogo, da integrira različne delne načrte v skupni 

načrt, omogoča, da v podjetju prilagajajo načrte spremembam v družbenem okolju in 

vključujejo zaposlene v procese koordiniranja. Bistvo kontrolinga (Pučko 2005, 298), kot ga 

je zaznal Robert J. Weber, je:  

– izvajanje primerjav med doseženim in načrtovanim, 

– ugotavljanje odmikov,  

– analiziranje vzrokov odmikov,  

– predlaganje izboljševalnih ukrepov v okviru danih smotrov in ciljev ter usmeritev pa tudi 

– predlaganje sprememb ciljev in usmeritev organizacije. 
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Kontroling naj bi bil v prihodnost usmerjeno razmišljanje. Katere smotre in cilje naj bi 

dosegli? Kje smo, ali bomo prišli tja, ali lahko to usmerjamo, kdo naj bi poznal odločitev, kdo 

naj bi se pravočasno orientiral? Uporaba kontrolinga naj bi zanimala ljudi iz managementa. 

Tu gre za proces opredelitve smotrov in ciljev, planiranja in obvladovanja. Tipični učinek 

vseh ekonomskih smotrov in ciljev naj bi bila finančna stanovitnost (Deyhle 1997, 5). 

»Kontroling je v bistvu pomoč managerjem v planiranju in kontroliranju.« (Rozman in Kovač 

2008, 455) 

Pomen kontrole se je močno spremenil, saj managerji poleg klasičnih finančnih kazalnikov 

merijo tudi nefinančne kazalnike, da se zagotovi obstoj in konkurenčni položaj organizacije. 

Managerji naj bi iskali nove načine, kako zadovoljiti stranke ter z njimi vzdrževati dobre 

odnose. Pomembno je razvijanje pravih proizvodov ali procesov ob najnižjih zalogah in 

minimalni porabi časa. Kontrola kakovosti je usmerjena npr. v produktivnost, izboljšanje 

proizvodov ali procesov, odstranitev ozkih grl in zmanjšanje napak v pisarniškem delu. 

Managerji za potrebe organizacije potrebujejo osnovne sisteme za alociranje človeških, 

tehnično-tehnoloških in organizacijskih virov ter analiziranje finančne situacije in vrednotenje 

skupne donosnosti (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 274–275).  

Naloge in vloge managerjev se razlikujejo glede na ukazovalno hierarhijo, ki jo dosegajo v 

organizaciji. Ločimo vršni (top) management, srednji management in nižji (spodnji) 

management (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 8). Naloge in vloge managerjev se 

razlikujejo tudi glede na vrsto in dejavnost organizacije, glede družbenega okolja, v katerem 

organizacija deluje in tudi glede na čas delovanja (Možina 1994, 22). Vršni managerji so 

pristojni in odgovorni za celotno organizacijo. Snujejo smotre in cilje, oblikujejo in 

implementirajo strategije, spremljajo in analizirajo zunanja okolja, prepoznavajo spremembe 

v družbenem okolju ter sprejemajo strateške odločitve. Prav tako so pristojni in odgovorni za 

opredelitev vizije, oblikovanje organizacijske kulture in klime ter vnos podjetniškega duha 

(Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 8). Zato se od njih pričakuje, da so razgledani, 

ustvarjalni in so sposobni razmišljati izoblikovano, a hkrati tvorno. Vršni managerji se 

soočajo z vsemi vlogami, še posebej informacijskimi in odločevalskimi (Možina 1994, 24). 

Srednji managerji so pristojni in odgovorni za posamezno organizacijsko enoto in 

uresničujejo strategije in politike, ki jih določijo vršni managerji. Vodijo aktivnosti v 

organizaciji, ki se nanašajo na bližnjo prihodnost. Vzpostavljali bi naj dobre odnose z 

zaposlenimi, spodbujali timsko delo in razreševali konflikte (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2003, 8). Pri njih je večji poudarek na planiranju, dodeljevanju virov in spremljanju skupin v 

organizacijskih enotah. Smotre in cilje vršnih managerjev prenašajo v specifične operativne 

plane, delovne cilje in postopke. Za njih so pomembne vloge medosebne in informacijske, saj 

se srečujejo bolj z osebnimi težavami kot tehničnimi. Pomembno znanje in veščina pri 

opravljanju nalog je tekoče komuniciranje, pogajanje in oblikovanje kompromisov (Možina 

1994, 24). Nižji managerji so pristojni in odgovorni za proizvode ali procese z nalogo, da 

vodijo odnose z zaposlenimi, ki niso managerji, da se izvajajo pravila in postopki za 
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učinkovito proizvajanje proizvodov ali izvajanje procesov. Vodijo tiste aktivnosti v 

organizaciji, ki se nanašajo na doseganje dnevnih smotrov in ciljev (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2003, 8). Zato naj bi potrebovali več tehničnega znanja in veščin, znanja o 

načrtovanju dela, zlasti za druge, znanja in veščine o uspešnem komuniciranju in vzdrževanju 

primernih stikov. Podrejene poučujejo in nadzirajo, jim svetujejo ter posredujejo povratne 

informacije (Možina 1994, 23). 

Spremembe v družbenem okolju organizacij naj bi vplivale na to, da managerji iščejo nove 

pristope k organiziranju, usmerjanju in motiviranju zaposlenih. Na organizacije in managerje 

naj bi vplivali globalizacija, raznovrstnost delovne sile, nove tehnologije in spremembe, ki 

predstavljajo vrednoto. Govorili naj bi o novi paradigmi managementa, kjer se k primarni 

nalogi managerjev, to je odločanje, pridruži ustvarjanje sposobnosti učenja skozi celotno 

organizacijo (Dimovski in Penger 2008, 25).   

2.4 Uspešnost in učinkovitost managerjev 

Venkatraman in Ramanujam (1986) sta v delu »Measurement of Business Performance in 

Strategy Research: A Comparison of Approaches« izpostavila težavnost in raznolikost 

merjenja poslovne uspešnosti organizacij. Tema je široka in zapletena, zato akademiki vodijo 

razprave o terminologiji, o ravni analize (posameznik, enota v organizaciji ali celotna 

organizacija) ter konceptualni zasnovi za oceno uspešnosti. Naredila sta primerjavo pristopov 

in oblikovala dvodimenzionalno klasifikacijsko shemo, ki poudarja deset različnih pristopov k 

merjenju poslovne uspešnosti organizacij v raziskovanju. Predstavila sta prednosti in slabosti 

različnih pristopov merjenja poslovne uspešnosti organizacij. Prva razsežnost se nanaša na 

uporabo finančnih meril v primerjavi s širšimi operativnimi merili, medtem ko se druga 

razsežnost nanaša na dva alternativna podatkovna vira (primarni in sekundarni).  

Bloom in drugi (2012) so zasnovali mednarodni raziskovalni pristop, ki se osredotoča na 

merjenje »dobrih praks« poslovodenja in je usmerjen v spremljanje treh področij, in sicer 

poslovno uspešnost, določanje ciljev in management zaposlenih. Kot najboljše prakse 

poslovodenja so opredelili tiste prakse, ki stalno zbirajo in analizirajo informacije o poslovni 

uspešnosti, ki postavljajo zahtevne in medsebojno povezane kratkoročne in dolgoročne cilje 

ter nagrajujejo visoko uspešne zaposlene in usposobijo ali odpustijo nizko uspešne zaposlene. 

Za merjenje praks poslovodenja so razvili novo metodologijo raziskav. Na osnovi intervjuja 

ocenijo osemnajst ključnih načinov poslovodenja, od najslabše prakse (1) do najboljše prakse 

(5). Posamezne ocene rezultatov za vsako podjetje povprečijo v enoten kazalnik, ki naj bi 

odražal »dobro poslovodenje«, znano kot splošno razumljeno. S tem ocenjevalnim orodjem 

poskušajo izmeriti prakse poslovodenja na treh ključnih področjih. Spremljanje: kako dobro 

organizacije spremljajo, kaj se dogaja v organizaciji in dogajanja uporabijo za nenehno 

izboljševanje. Cilji: ali organizacije določijo prave cilje, sledijo pravilnim rezultatom in 

sprejmejo ustrezne ukrepe, če sta oba neskladna? Spodbude: ali organizacije spodbujajo in 
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nagrajujejo zaposlene na podlagi poslovne uspešnosti, dajejo pomembnost najemanju 

zaposlenih ali poskušajo zadržati svoje najboljše zaposlene? Metodologija definira slabo 

vodeno organizacijo kot tisto, ki ne sledi poslovni uspešnosti, nima učinkovitih ciljev in 

napredovanje zaposlenih ne temelji na sistemu izboljševanja zaposlenih. V nasprotju s tem je 

dobro vodena organizacija opredeljena kot tista, ki stalno spremlja in poskuša izboljšati svoje 

procese, postavlja celovite in fleksibilne cilje ter spodbuja visoko uspešne zaposlene in z 

usposabljanjem ali izstopom izboljšuje slabe zaposlene. Na osnovi mednarodne raziskave, ki 

je potekala v različnih državah, sektorjih in organizacijah z različnimi oblikami lastništva, so s 

pomočjo metodologije ugotovili, da je poslovodstvo pomemben dejavnik, ki vpliva na 

produktivnost organizacije. Katere prakse so dobre in katere slabe, je po njihovem mnenju 

nemogoče posplošiti, saj se vsaka organizacija skuša najbolje prilagoditi okolju in situacijam, 

v katerih se nahaja.  

De Waal (2008) je v svoji raziskavi o organizacijah z visoko zmogljivostjo ugotovil, da te 

organizacije upoštevajo pet dejavnikov, in sicer: kakovost poslovodenja, odprtost in akcijska 

usmerjenost, dolgoročna usmerjenost, stalno izboljševanje in kakovost delovne sile. Vsak 

dejavnik vsebuje določene značilnosti, ki jih je skupaj petintrideset. Značilnosti kakovostnega 

poslovodenja so: Zaposleni v organizaciji zaupajo poslovodstvu, ki ima integriteto in je vzor 

zaposlenim. Managerji izvajajo hitro odločanje in ukrepanje. Vodje so trenerji, da zaposleni 

dosežejo boljše rezultate. Poslovodstvo se osredotoča na doseganje rezultatov in je zelo 

učinkovito. Vzpostavljeno je močno vodenje, saj so managerji samozavestni. Poslovodstvo je 

odločno glede neizvajanja nalog. So odprti in akcijsko usmerjeni, zato pogosto komunicirajo z 

zaposlenimi. Managerji porabijo veliko časa za komunikacijo, izmenjavo znanja in učenje. 

Vedno so vključeni v pomembne procese. Poslovodstvo dopušča napake in spodbuja 

spremembe. Organizacija je uspešna. Značilnosti dolgoročne usmerjenosti so: Organizacija 

vzdržuje dobre in dolgoročne odnose z vsemi zainteresiranimi stranmi. Smoter in cilj 

organizacije je čim boljše servisiranje strank. Organizacija raste z oblikovanjem partnerstev z 

dobavitelji in odjemalci. Poslovodstvo je stalno. Organizacija ohranja varna delovna mesta za 

zaposlene. Organizacija vzgaja nove managerje. Značilnosti stalnega izboljševanja so: 

Organizacija je sprejela strategijo, s katero se jasno loči od drugih organizacij. Procesi v 

organizaciji se nenehno izboljšujejo, poenostavljajo in usklajujejo. V organizaciji je jasno 

navedeno vse, kar je pomembno za uspešnost. Managerji redno poročajo o finančnih in 

nefinančnih kazalcih. Organizacija nenehno uvaja svoje ključne kompetence izdelke, procese 

in storitve. Značilnosti kakovostnih zaposlenih so: Managerji so poslovodstvu odgovorni za 

svoje rezultate, ki jih spodbuja k doseganju izrednih rezultatov. Managerji so usposobljeni, da 

so vztrajni, a vendar prilagodljivi. Organizacija zaposluje raznolike in komplementarne osebe. 

Tako De Waal (2008) ugotavlja, da je organizacija z visoko zmogljivostjo tista organizacija, 

ki doseže boljše finančne in nefinančne rezultate v obdobju najmanj pet do deset let. 
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Tudi Rozman in Kovač (2008, 467) ugotavljata, da je ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti 

dela managerjev težko natančno opredeliti. Odvisno je, kdo je ocenjevalec in katera sodila 

uporablja. Uspešnost je minimalno morda odvisna tudi od sreče.  

Po mnenju Biloslava je uspešen manager tisti, ki z obvladovanjem organizacije presega ali 

vsaj dosega pričakovanja vplivnih udeležencev. V kolikor tega ne zmore, je manager 

neuspešen (Biloslavo 2008, 28). Vplivni udeleženci organizacije presodijo uspešnost 

managerjev glede na stopnjo doseganja smotrov in ciljev (Tavčar 2011, 225). Managerji ne 

morejo vedeti, ali so uspešni in učinkoviti, dokler ne določijo lastnih smotrov in ciljev ter 

smotrov in ciljev organizacije. Namen vseh managerjev naj bi bil ustvariti presežek in biti 

produktiven. To pomeni doseči ugodno razmerje med vložki in izidi v določenem času ob 

zagotovljeni kakovosti. Produktivnost pomeni uspešnost in učinkovitost. Uspešnost je 

doseganje smotrov in ciljev in učinkovitost je doseganje ciljev z najmanjšim številom virov 

(Weihrich in Koontz 1994, 11). Uspešnost in učinkovitost spadata v ekonomsko področje, 

medtem ko ugled organizacije spada v vedenjsko področje. Na dolgi rok predstavlja ugled 

temeljni pogoj za uspeh organizacije. K ugledu prispevata urejenost in uglednost organizacije 

(Kralj 2003, 86). Uspešnost organizacije je določena s stopnjo doseganja smotrov in ciljev, do 

katere stopnje je uresničila zastavljene smotre in cilje. Učinkovitost je odvisna od količine 

porabljenih virov glede na proizvod ali proces (Dimovski in Penger 2008, 12).  

Uspešnost managementa je povezana z uspešnostjo organizacije. Presojo o tem, ali 

management obvladuje organizacijo tako, da ta uspešno dosega postavljene cilje, podajo 

vplivni zunanji in notranji udeleženci. Pri tem uporabijo za merilo stopnjo zadovoljstva, ki ga 

občutijo skozi menjalno razmerje z organizacijo. Zadovoljstvo temelji na presoji, ali so prejeli 

višek koristi nad vložki v menjalnih razmerjih med njimi in organizacijo. Štejejo tiste koristi, 

ki jih organizacija ponuja, konkurenti pa ne. Organizacija, ki je boljša od tekmecev, je 

praviloma uspešna. To uspešnost doseže organizacija s spretnim izrabljanjem temeljnih 

zmožnosti (Biloslavo 2008, 44).  

Pomen managementa učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju naj bi izhajal iz vedno 

večje zadolženosti javnega sektorja in omejevanja izdatkov za javni sektor. Smotri javnega 

managementa naj bi bili povezani s povečanjem učinkovitosti in s tem zmanjševanja javnih 

izdatkov in povečanjem konkurenčnosti družbe. Tako so se klasičnim konceptom in 

kazalnikom pridružili kazalniki »vladanja« in kakovosti življenja. Smisel javnega 

managementa je zagotavljanje odgovornosti z vidika zakonite, namenske in učinkovite porabe 

javnih sredstev, izpolnjevanje obljub in ciljev javnega sektorja (merjenje uspešnosti kot 

dejavnik izboljšanja javnih storitev) in spremljanje »nemerljivega« (cilji in motivacijske 

sestavine kot dejavnik izboljšanega delovanja)  (Pevcin 2011, 76–77). 

Zato Tomaževičeva (2011, 223–244) predlaga uporabo sistema uravnoteženih kazalnikov 

(BSC) v javnem sektorju kot dopolnitev modela poslovne odličnosti (CAF – skupni  

ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju). Sistem uravnoteženih kazalnikov je 



 

22 

usmerjen v prihodnost rganizacije in koristi podatke o rezultatih trenutnega dela, ki ga nudi 

CAF. Z modelom CAF naj bi podajali odgovor na vprašanje »kje smo?«, medtem ko naj bi z 

modelom BSC odgovarjali na vprašanje »kam gremo?«. Pevcin (2011, 90) pojasnjuje, da naj 

bi s poslovno-organizacijskim sistemom uravnoteženih kazalnikov omogočali poročanje o  

uspešnosti delovanja organizacije; namenjen je strateškemu načrtovanju organizacij. 

Organizacija naj bi s pomočjo BSC uskladila svoje aktivnosti z vizijo in strategijo, izboljšala 

zunanjo in notranjo komunikacijo in spremljala uspešnost doseganja strateških smotrov in 

ciljev. K finančnim ciljem organizacije naj bi se dodali nefinančni cilji, npr. zadovoljstvo 

zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, kakovost storitve.  

2.5 Management in poslovodenje v javnem sektorju 

Tudi v javnem sektorju se vodilni označujejo kot managerji, ki se ukvarjajo z zadevami 

javnega pomena. To so zadeve, ki imajo splošen pomen za vse prebivalce in tudi za 

organizacije v državi. 

Število in sestava managerjev v javnem sektorju se razlikujeta glede na vrsto in velikost 

organizacije. Prav tako njihove naloge. Managerji niso izvoljeni politiki, zato bi naj njihovo 

delovanje temeljilo na strokovnih znanjih in veščinah. Politična pripadnost managerjev pa 

vendarle ima svoj pomen, saj so zamenjave managerjev največkrat povezane z zamenjavo 

stranke na oblasti (Kavčič in Smodej 2003, 162). Managerji v javnem sektorju imajo s strani 

države predpisane pristojnosti in obveznosti, kjer gre za to, da naj bi po dolžnosti ravnali v 

javnem interesu. Pri tem ne gre pozabiti, da naj bi imeli managerji v vseh organizacijah in na 

vseh ravneh organiziranosti dolžnost varovanja javnih interesov zaradi razmerja z družbenim 

okoljem (Vodovnik 2006, 14). 

Bistvene razlike med managementom v javnem in zasebnem sektorju, kot jih vidita Johnson 

in Sholes (Kavčič in Smodej 2003, 162−163), so: 

1. Managerji v javnem sektorju naj bi poznali tudi javno vrednost. To vključuje: 

– zagotavljanje legalnih podlag v podporo zakonom, ki urejajo poslovanje zasebnega 

sektorja (zaščita trga, zaščita pogodb, lastnine ipd.) »minimalne aktivnosti države«; 

– zagotavljanje korekcije za napake trga z zagotavljanjem javnih dobrin, zmanjševanja 

negativnih eksternalij itd.; 

– uresničevanje enakosti in drugih splošnih družbenih vrednot. 

2. Managerji v javnem sektorju proizvajajo vrednost za mnogo bolj kompleksno strukturo 

uporabnikov. Potrebe in interesi državljanov se izražajo skozi različne mehanizme, ki so 

sestavni del političnih procesov. Ti so zaradi hitro spreminjajočih političnih razmer 

nestabilni. 
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3. Managerji v javnem sektorju uporabljajo bolj raznolike vire kot v zasebnem sektorju. V 

javnem sektorju se pojavljata ekonomski vir (denar) in javna moč. Managerji v javnem 

sektorju delujejo v javnem interesu. 

4. Managerji v javnem sektorju uporabljajo več vrst virov. V javnem sektorju uporabljajo 

managerji vire organizacije (delo, oprema, zgradbe, surovine) in tudi vire izven 

organizacije, kot so gasilci in vojska. 

Podjetništvo v tržnem sektorju se ne more enačiti s podjetništvom v javnem sektorju. V 

okviru ekonomskih teorij je za to obliko podjetništva uporabna teorija zastopništva (principal-

agent). Boyett (1997) je opredelil naslednje sestavine podjetništva v javnem sektorju (Kavčič 

in Smodej 2003, 165−167): 

– v javnem sektorju se podjetništvo pojavlja na tistih organizacijskih ravneh, kjer so 

razmere negotove in je rezultat odvisen od pravilno izbranih aktivnosti, od zadostne 

koncentracije moči in alokacije sredstev, da manager lahko ukrepa; 

– managerji se obnašajo kot podjetniki, kadar jih motivira dovolj moči, občutek dolžnosti in 

zadovoljstvo uporabnikov in  

– imajo hkrati sposobnost, da k podjetniškemu obnašanju pritegnejo tudi druge zaposlene. 

Managerji v javni upravi naj bi sledili temeljnim smotrom in ciljem, ki izhajajo iz pravnih 

aktov pristojnih organov. Temeljni akt je ustava, iz katere izhajajo druge pravne norme v 

državi in jih sprejema državni zbor. Delovanje javne uprave je urejeno z različnimi zakoni in 

drugimi splošnimi akti (Grafenauer in Brezovnik 2006, 16).  

Ob tem je potrebno omeniti koncept novega javnega managementa, ki nadomešča 

administracijo. Gre za novo paradigmo. Javni management se ukvarja z delovanjem in 

ravnanjem organizacij v državni upravi, kjer je nosilec managementa poslovnež (Žurga 2001, 

25). Kot navaja Pevcin (2011, 51) je osnovna ideja novega javnega managementa prepričanje, 

da javni sektor lahko uvede načela managementa iz zasebnega sektorja. V skladu z javnim 

interesom in veljavnimi predpisi managerji javnega sektorja prevzamejo podjetniško-poslovni 

koncept, kjer se z iskanjem in uresničevanjem novih možnosti ustvarjajo nove vrednosti. 

2.6 Opredelitev pojmov tveganje in ravnanje s tveganji 

S pojmom »tveganje« se v praksi srečujemo na različnih področjih. Zato se srečamo z 

različnimi opredelitvami in definicijami. Tveganje je povezano z razmerami in pogoji za 

urejanje zadev, ki je ena od temeljnih dejavnosti managerja. Za namen naše naloge bomo 

tveganja proučevali z vidika proračunskega uporabnika. 
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2.6.1 Opredelitev tveganja 

Management sprejema odločitve v objektivnih razmerah, ki jih sestavljajo pogoji, stanja in 

dogodki, ki jih pri sprejemanju odločitev ne more obvladovati. To so različne spremembe, ki 

izhajajo iz naravnega in družbenega okolja organizacije in imajo pomemben vpliv na izid 

odločitve. Objektivne razmere obsegajo gotovost, tveganje in negotovost glede informiranosti 

o problemu, različicah razrešitve in posledicah odločitev (Kralj 2000, 54). 

Splošno opredelitev tveganja podajata naslednji opredelitvi: 

Tveganje je vsako neželeno zmanjšanje gospodarskih koristi organizacije. Tveganje 

predstavlja možnost neprijetnega odmika od načrtovanih smotrov in ciljev organizacije. 

Lahko je posledica negotovosti ocen o razvoju dogodkov, ki bi se naj razvili v prihodnosti, ali 

posledica nepopolnih informacij, ki jih poslovodstvo uporablja za sprejemanje poslovnih 

odločitev (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 9). 

Tveganje je verjetnost ali nevarnost za nastanek škode, poškodbe, izgube, kršenja obveznosti 

ali kakšen drug neugoden dogodek, ki ima zunanje ali notranje vzroke in ga je mogoče 

vnaprej zmanjšati ali preprečiti s preventivnim ukrepanjem (BusinessDictionary 2018). 

V standardu ISO 31000:2009, Obvladovanje tveganja – Načela in smernice je tveganje  

definirano kot učinek negotovosti glede na to, ali bo organizacija dosegla svoje smotre in cilje 

in ali jih bo dosegla v zastavljenem časovnem obdobju (Jereb 2014, 19). Negotovost je 

pozitivni ali negativni odklon od pričakovanega. Stanje negotovosti se delno pojavi ob 

pomanjkanju informacij, znanj ali veščin, ki so v povezavi z razumevanjem in poznavanjem 

dogodka, njegovih posledic ali verjetnosti (Jereb 2014, 22). 

2.6.2 Opredelitev tveganja in management tveganj v javnem sektorju 

V okviru delavnic, ki so bile namenjene spoznavanju tveganj in njihovemu managementu, je 

tveganje opredeljeno kot (Lipnik 2009, 10):  

– večja ali manjša možnost, da gre nekaj narobe, 

– negotovost nastanka pozitivnega dogodka,   

– negotovost nastanka negativnega dogodka, 

– kjer je negotovost – višja, srednja ali nizka verjetnost, da se negotovost uresniči. 

Ker je vsebina tveganja negotovost nastanka pozitivnega ali negativnega dogodka pri 

doseganju postavljenih smotrov in ciljev ter smotrnem poslovanju proračunskega uporabnika, 

je pri opredelitvi tveganj potrebno upoštevati določena načela (Urad Republike Slovenije za 

nadzor proračuna 2004, 6): 

– da je zagotovljen enoten pristop v vseh organizacijskih enotah proračunskega uporabnika; 
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– da je določena jasna struktura postopka za opredeljevanje tveganj, tako da je vključena 

vsaka organizacijska enota ali dejavnost tudi na višji stopnji; 

– da je postopek za opredeljevanje tveganj predhodno odobren s strani predstojnika oziroma 

poslovodnega organa. 

Najpogosteje se tveganja opredelijo s pomočjo razgovorov ali samoocenitve. Ker se postopka 

medsebojno dopolnjujeta, se priporoča, da se kombinirata. Da bo managiranje s tveganji 

učinkovito, se za vsako tveganje določi pristojna in odgovorna oseba. Jasno določena 

pristojnost in odgovornost za management s tveganji na višjem vodstvenem nivoju 

organiziranosti omogoča učinkovito izvajanje notranjih kontrol (Urad Republike Slovenije za 

nadzor proračuna 2004, 7). Za uvedbo sistema in postopkov je pristojen in odgovoren 

predstojnik ali poslovodni organ proračunskega uporabnika. Sistem in postopki morajo biti 

takšni, da zagotovijo sprejemljivo raven tveganja, da bodo tveganja obvladovana in cilji 

doseženi (Lipnik 2009, 15).  

Ocenjevanje tveganja je sistematičen proces, v katerem se opredeli cilje poslovanja 

proračunskega uporabnika, določi možna tveganja, ki lahko imajo vpliv na to, ali bodo cilji 

doseženi, oceni verjetnost nastanka tveganja in možne posledice, vzpostavi ukrepe za 

obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, tako da upošteva razmerje med stroški in 

koristmi. Rezultat procesa je register tveganj, ki se glede na potrebe sproti posodablja. To je 

preglednica, kamor se zapišejo cilji, možna tveganja, stopnja verjetnosti za nastanek tveganja, 

možne posledice, ukrepi ter navedba odgovornih oseb z roki obravnav (Metodologija za 

pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 2007). 

Na tveganja se proračunski uporabniki različno odzovejo. Izvedejo prenos na druge preko 

zavarovanj, poslovanje razpršijo po enotah ali dejavnostih, zagotovijo dodatne informacije za 

odločanje, pri čemer upoštevajo stroškovno učinkovitost ali uvedejo sistem notranjih kontrol 

in tveganja obvladujejo na sprejemljivi stopnji (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2004, 7). Sprejeti ukrepi za obvladovanje tveganj se sprejmejo kot strategije, 

usmeritve, postopki ali procesi. Osnova za notranje kontrole so obstoječi pisni postopki, 

kontrolni listi, opisi del in nalog, zasedba delovnih mest glede na ustrezno usposobljenost, 

stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, delovna mesta, opredeljena 

kot posebno tvegana, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje 

odstopanja od predpisanih postopkov in podobno (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2013, 16). 

Z namenom, da so ukrepi ustrezni in učinkoviti, so delegirane odgovornosti za doseganje 

poslovnih ciljev in za upravljanje s tveganji predstojniku ali poslovodnemu organu 

proračunskega uporabnika (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 8). 

Sistem informiranja in komuniciranja naj bi omogočal prenos informacij skozi različne  

oblike, kot so redni in nujni sestanki ter poročila delovnih skupin. Omogočeno naj bi bilo 
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zbiranje informacij in njihovo usmerjanje, tudi o nepravilnostih s strani zaposlenih ter 

zagotovljeno komuniciranje zaposlenih s poslovodstvom. Za nemoteno izvajanje svojih nalog 

naj bi zaposleni razpolagali s potrebnimi informacijami (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2013, 17). Sistem poročanja omogoča prenos informacij o tem, kako se izvaja 

obvladovanje tveganj od najnižjega do najvišjega poslovodstva. Informacije o ustreznosti in 

učinkovitosti notranjih kontrol skupaj s podanimi priporočili posreduje notranja revizija, ki je 

neodvisna in nepristranska (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 8). Notranje 

revidiranje ovrednoti delovanje sistema notranjih kontrol, poroča o slabostih in predlaga 

izboljšave. Posebno pozornost nameni samoocenitvam, poročilom o nepravilnostih, ki jih 

podajo zaposleni, zunanji organi in institucije (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 

2013, 17). 

2.6.3 Cilji obvladovanja tveganja 

Tveganje se najpogosteje dojema kot nevarnost ali kot grožnja za finančno izgubo, zlorabe, 

kraje, izgube ugleda, nesreče pri delu, odpovedi sistemov ali kot tožbe. Zato je namen 

obvladovanja tveganja, da se zmanjša verjetnost za pojav tovrstnega nezaželenega dogodka na 

takšen način, da ne nastanejo previsoki stroški ali da bi nastal zastoj v delovanju organizacije 

(Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 27). 

Podlipnik in Gomišček (2006, 567) navajata glavne prednosti, ki jih dosegajo tiste 

organizacije, ki učinkovito obvladujejo tveganja: 

– večja stabilnost poslovanja (zmanjša se možnost izgub oz. dodatnih stroškov, manjša 

izpostavljenost finančnim šokom, preprečitev dogodkov, ki bi lahko bili problematični za 

obstoj ali razvoj organizacije); 

– hitra reakcija v primeru nastanka težav na vseh področjih poslovanja; 

– preglednost v poslovnih odločitvah in s tem optimalno poslovanje, ki temelji na podlagi 

dejstev in analiz; 

– pregled verodostojnosti podatkov, ki so viri za vsakodnevne poslovne odločitve; 

– integriran in celovit pristop k poslovanju organizacije;  

– izkazovanje višjega nivoja družbene odgovornosti ter s tem zvišanje organizacijske 

kulture v organizaciji in ugleda v družbi.  

Celovit in sistematičen pristop obvladovanja tveganja je zelo pomemben, saj lahko postanejo 

investicije v obvladovanje tveganj višje kot koristi. Celovit in sistematičen pristop vpliva na 

dolgoročni obstoj organizacije in na njeno rast (Podlipnik in Gomišček 2006, 567).  

Obvladovanje tveganja je zaradi globalizacije, povečanega pomena ustvarjanja vrednosti za 

deležnike in hudih posledic zaradi propadov velikih podjetij postalo sestavni del poslovnega 

odločanja. Celovit pristop zahteva, da se tveganja obvladujejo na vseh ravneh organiziranosti, 

zato so sestavni del podjetniških funkcij in procesov. Nadzor nad tveganji je bistven, da se 
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zagotovi stalnost poslovnih procesov, stabilnost poslovanja ter ohrani konkurenčna prednost. 

Management tveganja naj bi bil vključen v poslovne strategije, operativni nadzor poslovanja, 

finančno ravnanje in odnose z udeleženci organizacije (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 49). 

Namen vzpostavitve sistema za management tveganj naj bi bil, da njegovi učinki služijo kot 

sredstvo za doseganje smotrov in ciljev poslovanja. Poslovanje profitne ali neprofitne 

organizacije ter poslovanje državnih organov vsebuje dejavnik negotovosti. Ta lahko pomeni 

tveganje ali priložnost, ki lahko zmanjša ali poveča uspešnost organizacije. Poslovodstvo 

organizacije naj bi s pomočjo sistema obvladovanja tveganja povečalo verjetnost ustvarjanja 

vrednosti za vse udeležence (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 50). 

2.7 Opredelitev notranjih kontrol 

S pomočjo notranjih in zunanjih kontrol skušajo managerji zmanjšati ali se celo izogniti 

tveganjem. Motiv za oblikovanje notranjih kontrol je potreba po obvladovanju tveganj 

(Koletnik 2007b, 19). S kontrolo se iščejo razlike med želenim in resničnim stanjem. To je 

signal za pregled trenutnega vedenjskega sistema v organizaciji in izbiro novega vedenja, za 

katerega se meni, da bo najbolje zmanjšal to razliko. V ozadju kontrol je vrednostni sistem, ki 

deluje kot filter, skozi katerega gredo vse zaznane spremembe oziroma razlike. Kontrola 

poslovanja je zasnovana na strokovnih zahtevah, ki so osnova za pregled in oceno delovanja 

organizacije. Tako se s kontroliranjem sprejemajo stališča glede obravnavanih stanj, in sicer, 

ali so skladna s strokovnimi zahtevami. To so merila, ki si jih organizacija zastavi sama ali ga 

prejme od zunanjih institucij. S pomočjo tega merila se meri oziroma kontrolira obravnavano 

stanje. Kontrola ima preprečevalno in popravljalno nalogo in je namenjena vsem, ki 

odgovarjajo za pravilnost uresničevanja delovnih nalog oziroma za doseganje smotrov in 

ciljev. Kontrola je učinkovita takrat, ko ima organizacija vnaprej postavljene smotre in cilje, 

naloge za dosego teh smotrov in ciljev ter izvajalce z odgovornostmi. Kontroliranje je v 

podporo poslovodstvu, ko je izvedeno pravočasno, na ustreznih mestih, je zanesljivo in 

racionalno (Koletnik 2007b, 33−34). 

Notranje kontroliranje je najpogosteje vzpostavljeno na odločevalnem, informacijskem in 

izvedbenem delu poslovanja in je neposredno vključeno v delovne procese. Tako se sproti 

presojajo ravnanja in ugotavljajo nepravilnosti, da se prepreči pojavljanje v nadaljnjih fazah in 

postopkih dela. Nosilci notranjega kontroliranja presojajo poslovne procese in sproti 

posredujejo predloge, da se odpravijo neugodni odmiki. Tako se izvaja sprotno presojanje 

nepravilnosti izvedenih nalog (Koletnik 2007b, 37). 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 13/18) je uvedel sistem 

notranjega nadzora javnih financ pri neposrednih in posrednih uporabnikih javnih sredstev iz 

državnega proračuna. Notranji nadzor javnih financ obsega finančno poslovodenje, kontrole 

in notranje revidiranje. Vzpostaviti ga mora proračunski uporabnik zato, da obvladuje 
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poslovanje, zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev s tem, da 

izpolni zastavljene smotre in cilje. V okviru finančnega poslovodenja se vzpostavi in izvaja 

načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje in poročanje. V 

okviru notranjih kontrol se določi sistem postopkov in metod za obvladovanje tistih tveganj, 

ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter 

izpolnjevanje zastavljenih smotrov in ciljev. V okviru notranjega revidiranja se podajo 

zagotovila in svetovanje, ker je to neodvisna in nepristranska dejavnost. Njen namen je 

povečati koristi in izboljšati poslovanje proračunskega uporabnika. Pomoč za izpolnjevanje 

smotrov in ciljev nudi tako, da spodbuja premišljen, urejen način vrednotenja in izboljševanja 

uspešnosti postopkov ravnanja, obvladovanja s tveganji (Urad republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2018). 

Glavni smotri in cilji notranjih kontrol (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 

9) so: 

– učinkovito izvajanje nalog proračunskega uporabnika, 

– smotrna uporaba sredstev ter njihovo varovanje pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab 

slabega upravljanja, napak, goljufij in drugih nepravilnosti, 

– poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in navodili poslovodstva, 

– zagotavljanje in ohranjanje pravočasnih, celovitih ter zanesljivih računovodskih in drugih 

podatkov in informacij ter njihovo pošteno razkrivanje v poročilih, 

– zagotavljanje enakih možnosti in varovanje naravnega okolja. 

Izvajajo se predhodne in naknadne notranje kontrole. Predhodna notranja kontrola obravnava 

predhodne odločitve, ki imajo finančne posledice ter posledice za nadzor ravnanja s 

premoženjem proračunskega uporabnika. Vključena bi naj bila v postopke, da se poda 

razumno zagotovilo, da so (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 9): 

– »finančne transakcije skladne z odobrenim proračunom uporabnika, 

– postopki nabave in sklepanje pogodb v skladu z ustreznimi predpisi, 

– finančne transakcije utemeljene s pogodbami, ki jih je sklenil proračunski uporabnik, ali z 

drugimi odločitvami o vodenju javnih financ ter s splošno zavezujočimi predpisi«. 

Naknadne notranje kontrole se uporabljajo za preverjanje (Urad Republike Slovenije za 

nadzor proračuna 2004, 10):  

– »objektivnega stanja dejstev, ki so predmet kontrole in njihove skladnosti s splošno 

zavezujočimi predpisi in usmeritvami ter internimi akti poslovodstva (pravilnost in 

smotrnost poslovanja), 

– upoštevanja postopka pri izvajanju predhodne notranje kontrole.« 
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2.8 Vloga managementa pri notranjih kontrolah 

Ena od nalog poslovodstva je, da vzpostavi hierarhičen in skladen sistem poslovnih procesov 

za uresničevanje dolgoročnih in kratkoročnih smotrov in poslovnih ciljev. Najvišji smotri in 

cilji so pomembni za obstoj in razvoj organizacije in se uresničujejo z zainteresiranimi 

stranmi, ki skozi organizacijo uresničujejo svoje namere in cilje. Sledijo glavni cilji, med 

katerimi je glavni pozitivni poslovni izid ali dobiček, ki mu sledi cilj likvidnosti, da lahko 

izpolnjuje svoje denarne obveznosti. Za uresničevanje poslovnih ciljev, ki delujejo v logičnem 

zaporedju: načrtovanje, uresničevanje in nadziranje, zahteva veščine in tudi domišljijo 

poslovodstva. Za planiranje in nadziranje potrebuje poslovodstvo strokovno podporo v okviru 

poslovodenja in informiranje o usmerjanju in usklajevanju trenutnega delovanja. 

Poslovodstvo se ves čas sooča s poslovnimi tveganji. Njihova naloga je, da jih poznajo, saj 

imajo s tem nad njimi pregled. Prav tako naj bi vedeli, katera tveganja je mogoče obvladovati 

in za njihovo obvladovanje sprejeti ustrezne načine. Pri tem so jim v pomoč rezultati kontrol 

in sporočila notranjih revizorjev o obvladovanju tveganj ter nasveti za boljše obvladovanje. 

Naloga poslovodstva je, da oblikuje pravilno poslovanje in tak sistem notranjih kontrol, ki mu 

omogoči obvladovanje poslovnih tveganj (Koletnik 2007b, 61−62). 

Pravilnost poslovanja pomeni, da je poslovanje podjetja vsestransko urejeno, torej 

pregledno in ciljno. Poslovanje je pregledno, ko imamo urejene (poenotene) delovne 

postopke v odločevalni, informacijski in izvedbeni dejavnosti podjetja. Ciljno poslovanje 

pomeni, da so vsi delovni postopki usmerjeni k uresničevanju poslovnih ciljev. Ti morajo 

biti opredeljivi (neposredno ali posredno merljivi) na vseh ravneh poslovanja in morajo 

omogočiti obstoj in razvoj podjetja. (Koletnik 2007b, 63−64). 

V standardih notranjega revidiranja, ki ga je oblikoval Ameriški inštitut notranjih revizorjev 

(The Institute of Internal Auditors 2009), je v pojmovniku opredeljen in razložen termin 

ustrezno obvladovanje kot: »Poslovodenje v organizaciji mora biti načrtovano in 

organizirano tako, da daje utemeljeno zagotovilo, da učinkovito obvladuje tveganja in 

posledično dosega cilje in namene na uspešen in gospodaren način. Uspešno izvajanje doseže 

smotre in cilje točno, pravočasno in gospodarno. Gospodarna izvedba dosega smotre in cilje 

z najmanjšo uporabo dejavnikov, to je stroškov, sorazmerno z izpostavitvijo tveganju.«  

 

V razlagi standarda 2100 je med drugim zapisano tudi, da je poslovodstvo širše odgovorno. 

Pristojnost in odgovornost se nanaša na vzdržljivost celotne organizacije na delovanje, 

obnašanje in dosežke organizacije za lastnike, druge lastnike, druge nosilce interesov, 

urejevalce in splošno javnost. Glavni smotri in cilji so doseči: 

– ustrezne, zanesljive in verodostojne računovodske in izvajalne informacije, 

– uspešno uporabo dejavnikov organizacije, 

– varovanje sredstev organizacije, 

– usklajenost z zakoni in drugimi predpisi, etičnimi in poslovnimi normami ter pogodbami, 
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– prepoznavanje izpostavljenosti tveganjem in uporabo uspešnih strategij za njihovo 

obvladovanje, 

– vzpostavljanje smotrov in ciljev za delovanje ali programe. (The Institute of Internal 

Auditors 2009). 

Obvladovanje je ukrep, ki ga sprejme poslovodstvo zato, da z njim dviguje verjetnost, da 

bodo opredeljeni smotri in cilji organizacije doseženi. Ukrepi za obvladovanje se delijo na 

preprečevalne (preprečujejo nezaželene dogodke iz že nastalih), odkrivalne (odkrivajo in 

popravljajo nezaželene dogodke, ki so se pojavili) ali usklajevalne (povzročajo ali 

spodbujajo), da se bo zaželeni dogodek zgodil (Koletnik 2007b, 92−93). 

V del splošne pristojnosti in odgovornosti poslovodstva spadajo tudi notranje kontrole. S tem 

je poslovodstvo pristojno in odgovorno za vseh pet sestavin notranje kontrole (NK), ki so 

medsebojno povezane. Sestavine notranje kontrole so: 

– kontrolno okolje, 

– analiza tveganj, 

– kontrolne aktivnosti, 

– informiranje in komuniciranje, 

– nadziranje. 

2.9 Vzpostavitev uspešnih sistemov notranjih kontrol 

Kadar je notranja kontrola uspešna, prejme poslovodstvo razumno zagotovilo glede doseganja 

smotrov in ciljev organizacije, ker je sistem notranjih kontrol namenjen obvladovanju tveganj. 

Za zagotovitev uspešnega sistema notranjih kontrol je bistven odnos poslovodstva. Kontrolno 

okolje in odnos poslovodstva najbolj vplivata na to, kako se izvajajo kontrolne usmeritve in 

postopki. Njihova učinkovitost se poveča z dosledno uporabo med vsemi zaposlenimi. Da je 

sistem notranjih kontrol uspešen, mora vseh pet sestavin notranje kontrole delovati usklajeno 

in obvladovati tveganja. Zato ocena uspešnosti notranjih kontrol temelji na oceni vsake 

posamezne sestavine (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004, 11–13). 

2.10 Pregled dosedanjih raziskav o delovanju notranjih kontrol v občinah 

Evidentirali smo naslednjih osem raziskav, ki so bile izvedene pri proračunskih uporabnikih 

(Pustatičnik 2005; Adlešič 2010; Debeljak 2010; Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2015) in v drugih podjetjih (Zupančič 2005; Čoga 2007; Presker 2007; 

Kaisersberger 2010). Raziskave potrjujejo pomembnost in smotrnost različnih oblik 

notranjega nadzora. 

Raziskava o uvajanju samoocenitvenih vprašalnikov v ZZZS je razkrila, da je za uspešno 

samooceno notranjih kontrol potrebno pripraviti izvedbeni načrt, izdelati primerne  
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samoocenitvene vprašalnike, narediti navodila za izpolnjevanje samoocenitvenega 

vprašalnika in zaposlene usposobiti. To vpliva na zavedanje zaposlenih in poslovodstva glede 

pomembnosti upravljanja s tveganji in pomembnosti učinkovitega sistema notranjih kontrol. 

Iz raziskave izhaja ocena, da zavedanje o pomembnosti upravljanja s tveganji in pomembnosti 

učinkovitega sistema notranjih kontrol še ne dosega zadovoljive ravni (Pustatičnik 2005, 77–

78). 

Zupančič (2005, 92) ugotavlja, da notranja revizija ustvari dodatno vrednost in izboljša 

poslovanje podjetja ter dokaže svojo ekonomsko upravičenost. Učinkovitost notranjih revizij 

je odvisna od strokovnosti osebja in upoštevanja revizorskih priporočil in ukrepov s strani 

uprave in vodij področij. 

Čoga (2007, 38–39) ugotavlja, da sistem merjenja uspešnosti kot del formalnega sistema 

nadzora v multinacionalnem podjetju temelji na postavljanju smotrov in ciljev, merjenju 

uspešnosti in ugotavljanju odstopanj dejanskega poslovanja od zastavljenih smotrov in ciljev, 

vrednot in nagrajevanja, ki temelji na uspešnosti. Čeprav vzpostavljen sistem notranjega 

nadzora vsebuje neformalne mehanizme in nefinančna formalna merila uspešnosti, vse 

odločitve, ki so povezane z upravljanjem podjetja, temeljijo na finančnih merilih uspešnosti. 

Razlogi izhajajo iz velikosti organizacije, dinamičnem procesiranju in pretoku informacij po 

številnih hierarhičnih ravneh, kjer poteka odločanje, v močnem konkurenčnem okolju, ki ga 

lahko kvalitetno spremljajo s pomočjo kvantitativnih finančnih podatkov, ter v delovanju 

kapitalskega trga, ki se odziva predvsem na dobiček, prihodek in donos na delnico, manj pa 

na zadovoljstvo kupcev in globalni ugled podjetja. 

Da je revidiranje vzpostavljenega sistema notranjih kontrol potrebno in smiselno, ugotavlja 

Preskerjeva (2007, 57) na primeru zavarovalnice v kadrovski dejavnosti. Notranji revizorji ob 

ugotavljanju dejanskega stanja podajajo predloge za dodatno izboljšanje učinkovitosti in 

uspešnosti pri ravnanju s tveganji in njihovem obvladovanju. S strokovnimi ocenami stanj in 

priporočili pripomorejo k izboljšanju vzpostavljenih sistemov in pomagajo poslovodstvu pri 

uresničevanju organizacijskih smotrov in ciljev. 

Raziskava o delovanju notranjega nadzora pri proračunskih uporabnikih je razkrila, da je 

kljub zakonski zahtevi v letu 2009 zgolj 73 % občin zagotovilo izvedbo notranje revizije. 

Zaradi nerazumevanja pomena notranjih revizij vidijo predstavniki občin zgolj dodaten 

strošek, ki nima dodane vrednosti, zato notranjih revizij še niso uvedle (Adlešič 2010, 87–88).  

Raziskava o vzpostavljeni notranji kontroli in njenem delovanju v finančno-računovodski 

službi neposrednega proračunskega uporabnika je razkrila, da vzpostavljen sistem notranjih 

kontrol zagotavlja točne, zanesljive in popolne informacije, prispeva k varovanju državnega 

premoženja, odkrivanju in preprečevanju napak in prevar v delovanju neposrednega 

proračunskega uporabnika, ter spoštuje in izvršuje zakonske predpise (Debeljak 2010, 62–63). 
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Raziskava o vlogi strateške kontrole kot funkcije managementa v podjetju Cimos TAM, d. o. 

o., izvedena v okviru magistrskega dela z naslovom Vloga strateške kontrole kot funkcije 

sodobnega managementa, je ugotovila, da se pojavlja in deluje skozi celotni proces 

managementa in je usmerjena na kratkoročne cilje. Zato v podjetju proces strateške kontrole 

ne zagotavlja vseh informacij za odločanje in ukrepanje, ki jih management potrebuje. 

Pomanjkljivo je analiziranje vplivov iz zunanjega naravnega in družbenega okolja ter 

notranjega delovnega okolja, ki vplivajo na delovanje podjetja in s tem na nadaljnje strateške 

usmeritve podjetja (Kaisersberger 2010, 76).   

Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v republiki Sloveniji za leto 2014 (Urad 

Republike Slovenije za nadzor proračuna 2015, 16), ki temelji na izjavah, ki jih podpišejo 

predstojniki oziroma poslovodni organi, navaja, da je vzpostavljen sistem notranjega nadzora 

ocenjen s povprečno oceno 3,9. Ocena je za odstotno točko višja, kot je bila za obdobje 2010–

2013, ko je znašala 3,8. Predstojniki PU so ocenili, da je sistem notranjega nadzora ustrezno 

vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.  

2.11 Sklepi teoretičnega dela raziskave 

Izbor literature o organizacijah in managerjih, ki organizacije obvladujejo, da te uspešno 

dosežejo zastavljene smotre in cilje, je obsežen. O namenu ustanovitve organizacij in njenih 

aktivnosti, da se dosežejo zastavljeni smotri in cilji, pišejo tuji (Barney 1991; Weihrich in 

Koontz 1994; Blenko, Mankins in Rogers 2010) in domači avtorji (Šugman, Bednarik in 

Kolarič 2002; Grafenauer in Brezovnik 2006; Tavčar 2011).  

Kako obvladovati organizacijo s pomočjo strokovnjakov, to je managerjev, da bo ta uspešno 

dosegla zastavljene smotre in cilje, pojasnjujejo tuji (Venkatraman in Ramanujam 1986; 

Weihrich in Koontz 1994; Worthington in Britton 2006; De Waal 2008; Bloom in drugi 2012; 

Palmer in Hartley 2012;) in domači avtorji (Kavčič 1991; Možina 1994; Hudej in Zidarn 

2000; Kralj 2000; Tajnikar 2000; Kralj 2003; Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003; Dimovski, 

Penger in Žnidaršič 2003; Tavčar 2003; Merkač Skok 2005; Krisper 2006; Koletnik 2007a; 

Biloslavo 2008; Dimovski in Penger 2008; Rozman in Kovač 2008; Pevcin 2011; Verle in 

Markič 2012). Ti podajajo ugotovitve o različnih nalogah in vlogah ter kompetencah in 

aktivnostih managerjev.   

Cilji poslovanja, ki naj bi jih zastavili v organizacijah, so vedno izpostavljeni različnim 

tveganjem, o katerih pišejo tuji (Myddelton 2000; Jolly 2003; The Institute of Internal 

Auditors 2009) in domači avtorji (Berk, Peterlin in Ribarič 2005; Kremljak 2005; Podlipnik in 

Gomišček 2006; Lipnik 2009). Tudi družbeno in naravno okolje, v katerem se nahaja 

organizacija, vpliva na poslovanje in je lahko dejavnik priložnosti ali tveganja (Rozman 2001; 

Belak 2002; Rebernik 2008). Organizacije vzpostavljajo različne oblike kontrol, ki jih 

oblikujejo v sisteme za obvladovanje (upravljanje in management) tveganj. Eden od njih je 
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sistem notranjih kontrol (Turk 2002; Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004; 

Pučko 2005; Koletnik 2007b; Rozman in Kovač 2008). Tudi v javnem sektorju delujejo 

organizacije, ki jih obvladujejo managerji (Žurga 2001; Kavčič in Smodej 2003; Grafenauer 

in Brezovnik 2006; Vodovnik 2006; Pevcin 2011). 

Raziskave, ki so bile izvedene pri proračunskih uporabnikih (Pustatičnik 2005; Adlešič 2010; 

Debeljak 2010; Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2015) in v drugih podjetjih 

(Zupančič 2005; Čoga 2007; Presker 2007; Kaisersberger 2010), potrjujejo pomembnost in 

smotrnost različnih oblik notranjega nadzora. 

Po opravljenem pregledu domače in tuje strokovne literature smo ugotovili, da je tematika s 

področja nadziranja kot sestavni del dela managerjev in poslovodstva aktualna in vredna 

raziskovanja. V Republiki Sloveniji smo evidentirali osem opravljenih raziskav o notranjem 

nadzoru in ugotovili, da doslej še ni bilo opravljene raziskave, s katero bi raziskovalci v 

mestnih občinah razkrili, ali je na zakonskih osnovah uveden notranji nadzor poslovodstvu v 

pomoč pri doseganju zastavljenih smotrov in ciljev. V tem smo identificirali raziskovalno 

vrzel, ki smo jo nameravali z našo empirično raziskavo vsaj delno zapolniti in jo podrobneje 

predstavljamo v naslednjem poglavju.  
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3 RAZISKAVA O VZPOSTAVLJENEM SISTEMU NOTRANJEGA NADZORA 

Namen naše raziskave je ugotoviti, ali je poslovodstvo v izbranih slovenskih mestnih občinah 

vzpostavilo potrebne aktivnosti, da bodo vsi smotri in cilji poslovanja doseženi in ali so jim 

zakonsko predpisane Izjave o oceni notranjega nadzora omogočile boljše pogoje za 

obvladovanje tveganj.  

3.1 Populacija in vzorec 

Z uporabo vzorčenja se skrajša postopek zbiranja podatkov, ker pri večini raziskav ne 

moremo opazovati celotne populacije (Flere 2000). Vzorčenje je povezano z metodami 

zbiranja podatkov. Pri vprašalnikih in intervjujih izbiramo med dvema možnostma. Podatke 

zbiramo iz cele proučevane populacije ali pa iz vzorca populacije. V raziskavi kombiniramo 

metode zbiranja podatkov, izbiramo različne vzorce – t. i. triangulacija, ki daje celovitejši 

pogled v proučevani problem. Izbira vzorca je zlasti pomembna pri pozitivističnem 

raziskovanju, ker na osnovi reprezentativnega vzorca rezultate raziskave posplošimo na 

populacijo (Tratnik 2002, 67). 

Vzorec za raziskovanje je nastal s kombinacijo statističnih in nestatističnih metod vzorčenja. 

V raziskavi smo se za potrebe analize izjav odločili za zbiranje podatkov za vseh enajst 

slovenskih mestnih občin, in sicer za leta 2013, 2014 in 2015. Tako smo v raziskavo zajeli 

vseh 11 mestnih občin v Sloveniji od skupno 212 občin v Sloveniji.  

Preglednica 1: Mestne občine v Sloveniji 

  

Število 

prebivalcev 

% od vsega 

prebivalstva 

1 Ljubljana 287.347 13,9 

2 Maribor 111.735 5,4 

3 Kranj 56.108 2,7 

4 Koper 51.053 2,5 

5 Celje 48.901 2,4 

6 Novo mesto 36.344 1,8 

7 Velenje 32.736 1,6 

8 Nova Gorica 31.771 1,5 

9 Ptuj 23.151 1,1 

10 Murska Sobota 18.935 0,9 

11 Slovenj Gradec 16.758 0,8 

  Skupaj mestne občine 714.839 34,6 

  Slovenija 2.063.077   

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2018. 

Pri metodi intervjuja smo se odločili za namenski vzorec, saj smo intervju opravili z enajstimi 

vodstvenimi osebami, ki poznajo in sodelujejo v procesu delovanja notranjega nadzora javnih 
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financ v izbrani mestni občini. Za namene raziskave smo potrebovali posameznike, ki so nam 

o proučevanem problemu dali kar največ podatkov.  

3.2 Izjava 

Za potrebe raziskave smo najprej zbrali Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (v 

nadaljevanju: Izjava), ki so sestavni del poslovnega poročila vsakega proračunskega 

uporabnika in so dostopne na spletni strani mestne občine oziroma na spletni strani Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2018). V Izjavah so posamezne 

mestne občine podale ocene posameznih komponent notranjega nadzora. Zbrali smo Izjave 

vseh enajstih slovenskih mestnih občin, in sicer za leta 2013, 2014 in 2015.  

Predstojnik PU daje z Izjavo oceno po posameznih komponentah notranjega nadzora javnih 

financ. Na posebnem obrazcu ocenjuje: 

– ali je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje, 

– ali so cilji proračunskega uporabnika merljivi in realni, ali so določeni indikatorji za 

merjenje doseganja ciljev, 

– ali so tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena, ter ali je določen 

način ravnanja z njimi, 

– ali je vzpostavljen na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in ali 

so vzpostavljene kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, 

– ali je vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranjo 

revizijsko službo, 

– kako zagotavlja notranje revidiranje na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. 

Vse naštete komponente notranjega nadziranja so medsebojno povezane. Predstojnik PU 

oceni raven vzpostavljenosti posamezne komponente notranjega nadzora javnih financ tako, 

da na vprašanja odgovori z enim od naslednjih odgovorov: 

– na celotnem poslovanju, 

– na pretežnem delu poslovanja, 

– na posameznih področjih poslovanja, 

– še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi ali 

– še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

V skladu s Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za 

obdobje od 2011 do 2015 je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: 

UNP RS) pripravil Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 

(v nadaljevanju: Metodologija). Metodologija upošteva najboljšo mednarodno prakso in je 

poenotila kriterije za ocenjevanje celotnega poslovanja proračunskih uporabnikov. 

Mednarodna praksa o notranjem nadzoru izhaja iz usmeritev za standarde notranjih kontrol v 
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javnem sektorju, tako imenovanih INTOSAI, ki jih pripravlja Združenje vrhovnih revizijskih 

institucij. Izjavo o notranjem nadzoru javnih financ je potrebno pripraviti na podlagi 

predpisane metodologije, ki temelji na modelu COSO. Model se imenuje po neodvisni skupini 

strokovnjakov, in sicer predstavnikov industrije, računovodstva, investicijskih družb in 

newyorške borze, ustanovljene 1985 v ZDA. Namen modela COSO je pripraviti priporočila 

za izboljšanje zanesljivih finančnih poročil in omejevanje goljufij z uvajanjem uporabe 

poslovnih etičnih načel, učinkovitih notranjih kontrol in upravljanja. Model opredeljuje 

notranje kontrole kot stalen proces, ki zagotavlja učinkovito in uspešno poslovanje, 

zanesljivost finančnega poročanja in skladnost poslovanja s predpisi (Horvat 2011, 58–59). 

V raziskavi smo uporabili podatke iz Izjav, ki jih morajo proračunski uporabniki, med njimi 

tudi občine, oddati na AJPES do konca februarja tekočega leta kot sestavni del letnega 

poročila. 

3.3 Intervju  

Kot drugo metodo zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju, s katerim smo 

želeli pridobiti informacije o tem, ali intervjuvanci sprejemajo vzpostavljen sistem zaradi 

zakonske obveze ali so ga sprejeli kot sestavni del dela in jim je v pomoč pri obvladovanju 

tistih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje smotrov in ciljev pri zagotavljanju zakonitosti in 

smotrnosti poslovanja, pri zanesljivosti poročanja in pri preprečevanju goljufij ter korupcije.    

Strukturirani intervjuji temeljijo na skrbno pripravljenem seznamu vprašanj, ki jih 

raziskovalec pretresa in prečiščuje, dokler ni prepričan o njihovi veljavnosti (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 112).  

Predpostavlja se, da bo spraševalec vsakemu intervjuvancu zastavil enaka vprašanja. Za 

potrebe raziskovanja smo pripravili intervju s standardiziranim seznamom vprašanj, ki pa 

hkrati nudijo fleksibilnost in s tem dopuščajo poznavanje stališč intervjuvancev.  

Vodstvenim osebam, ki poznajo in sodelujejo v procesu delovanja notranjega nadzora javnih 

financ v izbrani mestni občini, smo postavili spodaj našteta izhodiščna vprašanja, ki smo jih 

glede na raziskovalni vprašanji, cilje raziskave ter po obdelavi Izjav za leta 2013, 2014 in 

2015 pripravili vnaprej in s katerimi smo izzvali pogovore. Ker je možnost podajanja 

odgovorov na zastavljena vprašanja zelo široka, smo pri vsakem glavnem vprašanju postavili 

tudi podvprašanja, predvsem z namenom lažje obdelave odgovorov. Za potrebe delno 

strukturiranega intervjuja smo vnaprej pripravili seznam petih vprašanj in njihovih 

podvprašanj, ki jih navajamo v nadaljevanju: 

1. Ali sprejemate vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih financ v vaši mestni 

občini zgolj kot zakonsko obveznost ali ga sprejemate kot sestavni del vašega dela? 
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Podvprašanja: 

– Ali so procesi notranjega nadzor javnih financ v vaši mestni občini v celoti 

dokumentirani?  

– Ali redno pripravljate, spreminjate, dopolnjujete notranje pravilnike? 

– Ali imate jasno opredeljene odgovornosti izvajanja posameznih nalog? 

– Ali imate določeno osebo, ki je zadolžena za spremljanje zakonodaje, ki vpliva na sprejem 

internih pravilnikov? 

– Ali menite, da ste v vaši mestni občini v zadnjih letih na področju notranjega nadzora 

naredili korak naprej? 

– Ali menite, da so navedeni postopki le poraba časa vodstva in drugih zaposlenih in da ne 

daje nekih koristi (večji stroški kot koristi) ali obratno? 

2. Ali vam je vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih financ v vaši mestni občini v 

pomoč pri obvladovanju tveganj, ki lahko vplivajo na dosego načrtovanih smotrov in 

ciljev? 

Podvprašanja: 

– Ali imate opredeljena tveganja? 

– Ali imate vzpostavljen register tveganj? 

– Ali redno posodabljate register tveganj? 

– Ali ste z vzpostavljenimi procesi na področju notranjega nadzora javnih financ pripomogli 

k ugotavljanju šibkih točk delovanja sistema na posameznih področjih, ki lahko vplivajo 

na dosego načrtovanih smotrov in ciljev? 

– Ali so procesi v vaši mestni občini vzpostavljeni na način, da omogočajo merjenje 

napredka na področju notranjega kontroliranja? 

– Ali menite, da imate vzpostavljen proces notranjega nadzora javnih financ tako, da vam 

omogoča pravočasen odziv na tveganja in s tem pripomore k doseganju zastavljenih 

ciljev? 

3. Ali menite, da so aktivnosti in ugotovitve notranjih oziroma zunanjih revizorjev 

pripomogle k vzpostavitvi učinkovitega delovanja notranjih kontrol v vaši mestni 

občini? 

Podvprašanje: 

– Na kakšen način se v vaši mestni občini odzivate na priporočila notranjih oziroma 

zunanjih revizorjev? 

 

4. Ali menite, da je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ dovolj zanesljiv 

kazalnik delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ? 
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Podvprašanja: 

– Ali menite, da so ocene v Izjavah preveč subjektivne ter da obstaja bojazen, da je 

ocenjevalec tesno povezan s predmetom ocenjevanja in zato nagnjen k boljšim ocenam, 

kot bi jih podal neodvisen ocenjevalec? 

– Ali menite, da bi morale občine predlagati spremembo predpisane Izjave, ker ni zadosten 

pokazatelj izvajanja notranjega nadzora javnih financ v občinah? 

– Ali menite, da je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna naredil dovolj pri 

razvoju, usmerjanju in koordinaciji notranjega nadzora javnih financ v Republiki 

Sloveniji? 

5. V kolikšni meri je sistem notranjega nadzora javnih financ pripomogel k preprečevanju 

goljufij in korupcij? 

Podvprašanje: 

– Ali so se po vašem mnenju procesi notranjega nadzora javnih financ skozi leta vzpostavili 

na način, da ga poslovodstvo izvaja s potrebno skrbnostjo ter je s svojo vlogo zgled 

ostalim zaposlenim?  

Med samimi intervjuji smo po potrebi zastavljali tudi dopolnilna podvprašanja, s katerimi smo 

razjasnili morebitne dvoumne ali nejasne odgovore. 

Pomemben dejavnik v okviru kvalitativnega intervjuja je pridobitev zaupanja med 

intervjuvancem in raziskovalcem (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 117).  

Zaupanje smo gradili z začetnim osebnim telefonskim pogovorom ter s pisnim pozivom, ki je 

bil naslovljen na direktorico oziroma direktorja občinske uprave. V dopisu smo jih prosili za 

sodelovanje in razložili izbor intervjuvancev (Priloga 1). Kasneje smo v soglasju z 

intervjuvanci določili še datume posameznih intervjujev.   

Pri intervjuju so pomembni tudi lokacija, okolje in čas (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 118). Intervjuje smo posneli, saj uporaba posnetkov intervjujev omogoča nepopačen 

zapis pogovora in aktivno poslušanje raziskovalca (Tratnik 2002, 56), poleg tega pa 

raziskovalcu omogoča ponovno poslušanje intervjuja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

120). S snemanjem so se vsi intervjuvanci strinjali. Posamezni intervjuji so bili opravljeni v 

obdobju od meseca novembra 2017 do januarja 2018 in so z vsako osebo trajali približno 25 

minut. Po končanem intervjuju smo posnetke dobesedno zapisali. Prepise in tonske zapise 

zaradi možne prepoznave intervjuvancev hrani raziskovalec. Vsem intervjuvancem je bila 

vnaprej zagotovljena zaupnost osebnih podatkov in uporaba podatkov le v namene te 

raziskave. Tako smo intervjuvance v nadaljevanju raziskave – v poglavju Analiza in 

interpretacija podatkov, zbranih z intervjujev – poimenovali z drugimi, neresničnimi imeni, in 

sicer tako, da smo intervjuvance poimenovali z imeni na črko A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in K.  
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3.4 Viri podatkov in raziskovalne metode 

Za namene raziskave smo najprej podatke zbirali s pomočjo Izjav, ki je pri proračunskih 

uporabnikih sestavni del letnega poročila. Z analizo izjav smo ugotovili, kako so predstojniki 

oziroma poslovodni organi ocenili ustreznost notranjega nadzora nad poslovanjem, ki 

vključuje primernost kontrolnega okolja, obvladovanje tveganj, ustreznost sistema notranjih 

kontrol, ustreznost sistema informiranja in komuniciranja ter sistem nadziranja z notranjim 

revidiranjem. Izboljševanje sistema notranjega nadzora smo analizirali s pomočjo pregleda 

dosedanjih raziskav, ki so dostopne na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za nadzor 

proračuna. Rezultate analize podatkov smo prikazali s pomočjo grafov in tabel. Uporabili pa 

smo tudi kvalitativne metode – delno strukturirani intervju, saj smo želeli razumeti konstrukte 

intervjuvancev o določeni zadevi ter dobiti poglobljen vpogled v obravnavano raziskovalno 

vprašanje. Intervju je bil voden z vnaprej pripravljenimi vprašanji, povečini zaprtega tipa. Z 

intervjujem smo želeli pridobiti informacije o tem, ali intervjuvanci sprejemajo vzpostavljen 

sistem zaradi zakonske obveze ali so ga sprejeli kot sestavni del dela in jim je v pomoč pri 

obvladovanju tistih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje smotrov in ciljev pri zagotavljanju 

zakonitosti in smotrnosti poslovanja, pri zanesljivosti poročanja in pri preprečevanju goljufij 

ter korupcije.    

Intervjuvanci so bili pisno povabljeni k sodelovanju pri raziskavi. Predstavljeni so jim bili 

namen in cilji raziskovalne naloge ter raziskovalna vprašanja, ki so bila v empiričnem delu 

testirana. Pri pripravi, izvedbi in hrambi intervjujev smo upoštevali strokovne zahteve. 

Intervjuji so bili s soglasjem udeležencev posneti, so transkribirani, pravilno označeni in 

arhivirani ter ohranjeni po skupinah udeležencev. Njihove navedbe smo anonimizirali.  

Kot navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 111), naj bi dobro poznali splošne 

raziskovalne cilje, še preden si omislimo katerokoli metodo zbiranja podatkov. Glede na 

zastavljene cilje raziskovanja smo uporabili naslednje tehnike zbiranja podatkov:  

– Izjava o oceni notranjega nadzor javnih financ mestnih občin za leta 2013, 2014 in 2015 

in 

– intervju. 

V raziskavo smo vključili vseh enajst slovenskih mestnih občin. 

3.5 Analiza podatkov  

Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali z Izjavami za leta 2013, 2014 in 2015, smo za 

posamezno komponento notranjega nadzora izračunali povprečne vrednosti za posamezno 

obdobje in jih medsebojno primerjali. Na podlagi podatkov, zbranih z Izjavami, smo posebej 

naredili analizo posamezne komponente notranjega nadzora javnih financ za leta 2013, 2014 
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in 2015 ter jih medsebojno primerjali. Dobljene podatke smo primerjali z ugotovitvami UNP, 

ki jih pripravlja v svojih letnih poročilih o stanju NNJF v RS.  

Oddane Izjave mestnih občin smo analizirali glede na oceno posameznih sestavin notranje-

kontrolnega sistema: 

– notranje kontrolno okolje, 

– upravljanje s tveganji, 

– kontrolne dejavnosti, 

– informiranje in komuniciranje, 

– nadziranje. 

Odgovori na posamezna vprašanja merijo stopnjo uveljavitve posamezne (kontrolne) 

aktivnosti v organizacijski enoti oziroma pri PU. Ocene po posameznih komponentah Izjave 

smo ovrednotili s petstopenjsko lestvico aktivnosti in predstavljajo: 

DA – na celotnem poslovanju,  

DA – na pretežnem delu poslovanja, 

DA – na posameznem področju poslovanja, 

NE – še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

NE – še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo začeli z ustreznimi aktivnostmi. 

Metodologija ne predpisuje podrobneje, kdaj se uporabi katera od navedenih ocen; odločitev o 

tem je prepuščena PU. Kot možno merilo je predlagana in uporabljena naslednja lestvica: 

Preglednica 2: Pokritost z notranjim nadzorom 

Pokritost z notranjim nadzorom 

 

Ocenitev 

Na celotnem poslovanju 

 

Več kot 90 % poslovanja 

Na pretežnem delu poslovanja 

 

Od 60 do 80 % poslovanja 

Na posameznem področju poslovanja 

 

Do 60 % poslovanja 

Še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi 

 

0 % poslovanja 

Še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo začeli z 

ustreznimi aktivnostmi   0 % poslovanja 

Vir: Horvat 2011, 62. 

Vsaki od možnih ocen iz vprašalnika se pripišejo ustrezne vrednosti. Uporabljala se je 

petstopenjska lestvica, z ocenami od 1 do 5, tako da je odgovoru NE – še ni vzpostavljen, v 

naslednjem letu bomo začeli z ustreznimi aktivnostmi pripisana vrednost 1, odgovoru DA – 

na celotnem poslovanju pa vrednost 5. 
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Preglednica 3: Ovrednotenje posameznega odgovora 

Odgovor 

 

Ovrednotenje 

posameznega 

odgovora 

Na celotnem poslovanju 

 

5 

Na pretežnem delu poslovanja 

 

4 

Na posameznem področju poslovanja 

 

3 

Še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi 

 

2 

Še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo začeli z ustreznimi 

aktivnostmi   1 

Vir: Horvat 2011, 63. 

Pri izračunu povprečne vrednosti posamezne komponente NNJF za posamezno obdobje smo 

si zastavili raziskovalna vprašanja in sproti sprejemali ugotovitve za vsako komponento 

posebej. Raziskovalna vprašanja so se glasila: 

– Ali imajo mestne občine vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na pretežnem področju 

poslovanja? 

– Ali imajo mestne občine vzpostavljene realne in merljive cilje na pretežnem področju 

poslovanja? 

– Ali obstaja tveganje, da se cilji, ki so si jih zastavili v mestnih občinah, ne bodo uresničili 

na pretežnem področju poslovanja? 

– Ali imajo mestne občine vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti na pretežnem področju poslovanja? 

– Ali imajo mestne občine vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na 

pretežnem področju poslovanja? 

– Ali imajo mestne občine vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja na pretežnem področju 

poslovanja? 

– Na kakšen način mestne občine zagotavljajo internega revizorja? 

Rezultate analize podatkov bomo prikazali s pomočjo preglednic in slik. Pri vsaki primerjavi 

povprečne ocene posamezne komponente notranjega nadzora bomo podali ugotovitev, v 

kolikšni meri imajo mestne občine vzpostavljene posamezne komponente notranjega nadzora, 

ali na celotnem, pretežnem, posameznem področju poslovanja, ali jih še nimajo 

vzpostavljenih in so pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

Podatke, pridobljene na podlagi intervjujev, analize dokumentov in podatkov, ki smo jih 

dobili z analizo Izjav, smo analizirali s t. i. utemeljitveno analizo (angl. grounded analysis), 

pri kateri »Se raziskovalec ravna po občutku in intuiciji in si za cilj postavi izluščiti iz 

podatkov običajne ali kontradiktorne teme ali vzorce, ki jih lahko uporabi kot temelj za 

interpretacijo.« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 148). V ta namen smo podatke, 



 

42 

pridobljene na podlagi intervjujev, sistematično analizirali in tako iz njih izluščili odgovore na 

zastavljeni raziskovalni vprašanji. 

3.5.1 Analiza Izjav za leta 2013, 2014 in 2015 po sestavinah notranje kontrolnega sistema 

V nadaljevanju je prikazana analiza podatkov zbranih z izjavami notranjega nadzora javnih 

financ za leta 2013, 2014, 2015 po posameznih sestavinah notranje kontrolnega sistema.  

 

Ocena kontrolnega okolja 

Na podlagi podanih ocen v Izjavah za leta 2013, 2014 in 2015 lahko sklepamo, da so župani 

mestnih občin seznanjeni z notranjimi kontrolami in razumejo njihov pomen, kar se odraža 

tudi v ravnanju vseh zaposlenih v občinski upravi. Ocenjujejo, da je njihovo kontrolno okolje 

vzpostavljeno na pretežnem področju poslovanja. Tako zaposleni na pretežnem področju 

poslovanja poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike in izvajajo 

naloge skladno z zahtevami delovnega mesta. 

Za leto 2015 so mestne občine ocenile primernost kontrolnega okolja s povprečno oceno 4,1, 

kar je enako oceni kot v letu 2014, vendar za odstotno točko več kot v letu 2013. Povprečna 

ocena kontrolnega okolja za mestne občine in po letih je razvidna iz slike (Slika 1). 

 

 

Slika 1: Povprečna ocena primernosti kontrolnega okolja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je bila skupna povprečna ocena primernosti kontrolnega okolja pri 
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vseh slovenskih občinah v letu 2015 enaka kot v letu 2014, in sicer znaša 4,10 ter za odstotno 

točko višja kot v letu 2013 (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2016, 18–19).  

Ugotovitev 1: Ugotavljamo, da imajo v mestnih občinah primerno kontrolno okolje 

vzpostavljeno na pretežnem področju poslovanja, kar pomeni med 60 in 80 % 

poslovanja. 

 

Ocena upravljanja s tveganji 

Na podlagi podanih ocen v Izjavah za leta 2013, 2014 in 2015 lahko sklepamo, da imajo 

mestne občine določena tveganja, ki vplivajo na doseganje smotrov in ciljev, le na 

posameznih področjih poslovanja. Upravljanje s tveganji je proces, ki je pripravljen v obliki 

dokumenta, to je registra tveganj, ki je lahko oblikovan kot preglednica z navedenimi 

sprejetimi smotri in cilji, predvidenimi tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi 

posledicami, evidentiranimi ukrepi za njihovo obvladovanje in navedenimi odgovornimi 

osebami. Župani se zavedajo, da je na tem področju potrebno narediti več aktivnosti in da 

tveganja niso opredeljena na celotnem področju poslovanja. Ugotavljamo, da mestne občine v 

zadnjih treh letih niso naredile večjih premikov na tem področju, kljub temu da se zavedajo 

velike nevarnosti, da se zaradi tega smotri in cilji ne bodo v celoti uresničili. 

Povprečna ocena merljivosti in realnosti doseganja smotrov in ciljev, vključno z analizo 

tveganj, ki bi lahko vplivala na doseganje smotrov in ciljev, znaša pri mestnih občinah 3,8 in 

je v povprečju enaka v vseh treh letih. Povprečna ocena mestnih občin o upravljanju s 

tveganji in po letih je razvidna iz slike (Slika 2). 

04 04 04 

01 

02 

03 

04 

05 

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 

 

Slika 2: Povprečna ocena upravljanja s tveganji 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 
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Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je bila skupna povprečna ocena merljivosti in realnosti doseganja 

ciljev, vključno z analizo tveganj, ki bi lahko vplivala na doseganje ciljev pri vseh slovenskih 

občinah v letu 2015 v povprečju za odstotno točko boljša kot v zadnjem dvoletnem obdobju 

ter je znašala 3,7 oziroma 3,6 za leti 2014 in 2013 (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2016, 19). 

Ugotovitev 2: Ugotavljamo, da v mestnih občinah trdijo, da so cilji realni in merljivi le 

na posameznem področju poslovanja, kar pomeni na manj kot 60 % poslovanja. 

 

Ocena sistema notranjih kontrol 

Na podlagi ocen v Izjavah za leta 2013, 2014 in 2015 lahko sklepamo, da mestne občine na 

pretežnem delu poslovanja izvajajo notranje kontrole v obliki pisnih postopkov, podrobnih 

opisov del in nalog, razmejitve pristojnosti, pisnega delegiranja, zasedenosti delovnih mest z 

ustrezno usposobljenimi osebami, opredelitve posebno tveganih delovnih mest, kroženja 

zaposlenih, dvojnega podpisovanja, fizičnega varovanja, evidentiranja odstopanja od 

predpisanih postopkov. 

Povprečna ocena ustreznosti sistema notranjih kontrol za leto 2015 je pri mestnih občinah 

znašala 4,1 in je enaka tako v letu 2014 kot 2013. Povprečna ocena sistema notranjih kontrol 

v mestnih občinah in po letih je razvidna iz slike (Slika 3). 

 

 

Slika 3: Povprečna ocena ustreznosti sistema notranjih kontrol 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 
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Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je bila skupna povprečna ocena ustreznosti sistema notranjih kontrolo 

pri vseh slovenskih občinah v letu 2015 enka kot v letu 2014 (3,7) ter za odstotno točko višja 

kot v letu 2013 (3,6) (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2016, 20). 

Ugotovitev 3: Ugotavljamo, da v mestnih občinah trdijo, da imajo sistem notranjega 

kontroliranja in kontrolne aktivnosti vzpostavljene na pretežnem področju poslovanja, 

kar pomeni med 60 in 80 % poslovanja. 

Ocena sistema informiranja in komuniciranja 

Na podlagi ocen v Izjavah za leta 2013, 2014 in 2015, ki so jih podale mestne občine, lahko 

sklepamo, da imajo župani mestnih občin ustrezno informiranje in komuniciranje 

vzpostavljeno na pretežnem področju poslovanja. 

Najbolje ocenjena komponenta NNJF je primernost sistema informiranja in komuniciranja. 

Poslovodstvo se zaveda, da dobro vzpostavljen informacijski sistem v njihovih okoljih 

omogoča ustrezen pretok informacij med poslovodstvom in zaposlenimi ter so pomembna in 

koristna podlaga za odločanje. Mestne občine so navedeno komponento v letu 2015 ocenile z 

oceno 4,3, medtem ko je bila ta ocena v letu 2014 za eno odstotno točko višja in je znašala 

4,4. Povprečne ocene sistema informiranja in komuniciranja v mestnih občinah in po letih je 

razvidna iz Slike 4. 

 

 

Slika 4: Povprečna ocena ustreznosti sistema informiranja in komuniciranja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 
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Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je bila skupna povprečna ocena primernosti sistema informiranja in 

komuniciranja najbolje ocenjena komponenta, kar nakazuje, da informacijski sistemi v 

njihovih okoljih omogočajo dober pretok informacij med poslovodstvom in zaposlenimi. 

Navedena komponenta je pri vseh slovenskih občinah v letu 2015 ocenjena enako kot v letu 

2014, in sicer z oceno 4,1 (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2016, 22). 

Ugotovitev 4: Ugotavljamo, da imajo v mestnih občinah vzpostavljen ustrezen sistem 

informiranja in komuniciranja na pretežnem področju poslovanja, kar pomeni med 60 

in 80 % poslovanja. 

Ocena sistema nadziranja, ki vključuje notranje revidiranje 

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna 

naloga notranjega revidiranja je ugotavljanje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o 

ugotovitvah revizije in predlaganje izboljšav. Posebno pozornost je potrebno nameniti 

kakovosti opravljanja dela s pomočjo samoocenitev, s pomočjo zunanjih organov in institucij, 

danih predlogov s strani zaposlenih ter drugih oblik izmenjave informacij. 

Povprečne ocene za sistem nadziranja so bile v letih 2015 in 2014 ocenjene z oceno 4,1, kar je 

manj za eno odstotno točko kot v letu 2013. 

 

 

Slika 5: Povprečna ocena ustreznosti sistema nadziranja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je bila skupna povprečna ocena za sistem nadziranja pri vseh 
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slovenskih občinah (od 212) v letu 2015 višja kot v zadnjem dvoletnem obdobju ter je znašala 

4,1 oziroma 4,0 za leti 2014 in 2013 (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2016, 

23). 

Ugotovitev 5: Ugotavljamo, da imajo v mestnih občinah vzpostavljen ustrezen sistem 

nadziranja na pretežnem področju poslovanja, kar pomeni med 60 in 80% poslovanja. 

Preglednica 4: Povprečne ocene posameznih komponent notranjega nadzora mestnih 

občin za leta 2013, 2014 in 2015 

Komponenta notranjega nadzora 
Povprečna 

ocena 2013 

Povprečna 

ocena 2014 

Povprečna 

ocena 2015 

Kontrolno okolje 4,0 4,1 4,1 

Merljivost in realnost ciljev ter 

tveganja, da se cilji ne bodo 

uresničili 

3,8 3,8 3,8 

Ustreznost notranjih kontrol 4,1 4,1 4,1 

Sistem informiranja in 

komuniciranja 
4,5 4,4 4,3 

Sistem nadziranja 4,2 4,1 4,1 
 

   
Vir: Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2015.  

Zagotavljanje notranjega revidiranja 

Slika 6 kaže, da imajo 3 mestne občine oz. 27 % mestnih občin v letu 2015 zagotovljeno 

lastno notranje revizijsko službo, enako število mestnih občin ima zagotovljeno skupno 

notranjerevizijsko službo, 5 mestnih občin oziroma 45 % mestnih občin pa zagotavlja notranje 

revidiranje z zunanjimi izvajalci. 

 

 

Slika 6: Zagotavljanje notranjega revidiranja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 
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Ugotovitev 6: Ugotavljamo, da v največ mestnih občinah zagotavljajo revizorja z 

zunanjimi izvajalci, in sicer 45 % oz. v 5 mestnih občinah vsako leto sklenejo pogodbo z 

zunanjo revizijsko hišo. 

3.5.2 Analiza Izjav za leta 2013, 2014 in 2015 po posameznih komponentah notranjega 

nadzora javnih financ  

Ocena aktivnosti za posamezno komponento NNJF po področjih poslovanja je ocenjena: 

– za celotno poslovanje (za več kot 80 % poslovanja); 

– za pretežni del poslovanja (med 60 odstotkov in 80 odstotkov poslovanja); 

– za posamezna področja poslovanja (manj kot 60 odstotkov poslovanja); 

– da aktivnosti še niso vzpostavljene, so pa se začele zagotavljati (delež poslovanja o 

odstotkov); 

– aktivnosti še niso vzpostavljene, v naslednjem letu bodo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

Ocena kontrolnega okolja 

Za leto 2015 so v treh mestnih občinah (27 %) ocenili primernost kontrolnega okolja na 

celotnem poslovanju (za več kot 80 odstotkov poslovanja), v 6 mestnih občinah (55 %) so 

ocenili primernost kontrolnega okolja na pretežnem delu poslovanja (med 60 in 80 odstotki 

poslovanja), 2 mestni občini (18 %) sta ocenili poslovanje na posameznih področjih (manj kot 

60 odstotkov poslovanja). Ugotavljamo, da večji odstotek mestnih občin za zadnji dve leti 

ocenjuje primernost kontrolnega okolja na pretežnem delu poslovanja. Ocena kontrolnega 

okolja za leta 2013, 2014 in 2015 po številu mestnih občin je razvidna iz Slike 7. 

 

 

Slika 7: Povprečna ocena ustreznosti sistema informiranja in komuniciranja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 
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Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je 22 % vseh slovenskih občin v letu 2015 ocenilo primernost 

kontrolnega okolja na celotnem področju poslovanja (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2016, 1/Priloga1). 

Ocena upravljanja s tveganji - Cilji so realni in merljivi  

Ocena za področje obvladovanja tveganj, glede opredeljenosti realno dosegljivih in merljivih 

ciljev od 2013 do 2015 po številu mestnih občin, je razvidna iz Slike 8. 

 

 

Slika 8: Ocena upravljanja s tveganji (določanje merljivih ciljev) 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Slike 8 je razvidno, da so v treh mestnih občinah (27 %) ocenili realnost in merljivost 

doseganja ciljev na celotnem poslovanju, v petih mestnih občinah (46 %) na pretežnem delu 

poslovanja in v treh mestnih občinah (27 %) na posameznih področjih poslovanja. Ugotovimo 

lahko, da so v mestnih občinah v letu 2015 v primerjavi z letom poprej izboljšali ocene 

upravljanja s tveganji na celotnem področju poslovanja iz 18 % poslovanja na 27 % 

poslovanja. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da so v 11 % vseh slovenskih občin v letu 2015 ocenili z najvišjo oceno 

upravljanje s tveganji na področju merljivosti in realnosti doseganja ciljev. Največ občin (57 

%) je upravljanje s tveganji ocenilo na pretežnem delu poslovanja (Urad Republike Slovenije 

za nadzor proračuna 2016, 2/Priloga1). 
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Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena 

Ocene za področje obvladovanja tveganj, glede izvajanja analize tveganj za leta 2013, 2014 in 

2015, so razvidne iz Slike 9. 

 

 

Slika 9: Ocena upravljanja s tveganji (izvaja se analiza tveganj) 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Samo v eni mestni občini (9 %) so ocenili, da imajo opredeljena tveganja na celotnem 

poslovanju, kar v 6 mestnih občinah oziroma v 55 % vseh mestnih občin so ocenili na 

pretežnem delu, v treh mestnih občinah (27 %) na posameznem področju poslovanja; v eni 

mestni občini pa ocenjujejo, da še ni vzpostavljeno in so pričeli s prvimi aktivnostmi. 

Ugotovimo, da je v mestnih občinah na tem področju potrebno nameniti več aktivnosti za 

izboljšanje stanja upravljanja s tveganji, saj kljub pomembnosti pravočasnega odzivanja na 

tveganja njihove ocene ostajajo nespremenjene. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da so v 12 % vseh slovenskih občin (od 212) v letu 2015 ocenili, da 

imajo opredeljena tveganja na celotnem delu poslovanja (Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 2016, 3/Priloga1). 

 

Ocena sistema notranjih kontrol  

Ocene sistema notranjih kontrol za leta 2013, 2014 in 2015 so razvidne iz Slike 10. 
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Slika 10: Ocena sistema notranjih kontrol 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Slike 10 je razvidno, da so v treh mestnih občinah (27 %) ocenili realnost in merljivost 

doseganja ciljev na celotnem poslovanju, v sedmih mestnih občinah (64 %) na pretežnem delu 

poslovanja in v eni mestni občini (9 %) na posameznih področjih poslovanja. Ugotovimo 

lahko, da so mestne občine v letu 2015 v primerjavi z leti poprej izboljšale ocene sistema 

notranjih kontrol na pretežnem področju poslovanja. Predvsem se je zmanjšal odstotek 

mestnih občin, ki so to področje v preteklih letih imele vzpostavljeno na posameznih 

področjih poslovanja. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je 14 % vseh slovenskih občin (od 212) v letu 2015 ocenilo, da imajo 

vzpostavljene ustrezne notranje kontrole na celotnem delu poslovanja (Urad Republike 

Slovenije za nadzor proračuna 2016, 3/Priloga1). 

Ocena sistema informiranja in komuniciranja 

Ocene za sistem informiranja in komuniciranja za leta 2013, 2014 in 2015 so razvidne iz Slike 

11. 
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Slika 11: Ocena sistema informiranja in komuniciranja 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Slike 11 je razvidno, da so v štirih mestnih občinah (36 %) ocenili realnost in merljivost 

doseganja ciljev na celotnem poslovanju, v šestih mestnih občinah (55 %) na pretežnem delu 

poslovanja in v eni mestni občini (9 %) na posameznem področju poslovanja. Ugotovimo 

lahko, da so mestne občine v letu 2015 v primerjavi z letom poprej izboljšale ocene 

informiranja in komuniciranja na celotnem področju poslovanja iz 45 % poslovanja na 55 % 

poslovanja. Prav tako ugotavljamo, da imajo mestne občine na celotnem področju poslovanja 

najvišji odstotek prav na področju informiranja in komuniciranja. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravil 

UNP RS, je razbrati, da je 31 % vseh slovenskih občin (od 212) oziroma ena tretjina 

slovenskih občin v letu 2015 ocenila primernost sistema informiranja in komuniciranja na 

celotnem delu poslovanja (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2016, 4/Priloga1). 

Ocena sistema nadziranja, ki vključuje notranje revidiranje 

Ocene za sistem nadziranja, ki vključuje notranje revidiranje za leta 2013, 2014 in 2015, so 

razvidne iz Slike 12. 
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Slika 12: Ocena sistema nadziranja, ki vključuje notranje revidiranje 

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018. 

Iz Slike 12 je razvidno, da so v treh mestnih občinah (27%) ocenili sistem nadziranja na 

celotnem poslovanju, v šestih mestnih občinah (55 %) na pretežnem delu poslovanja in v dveh 

mestnih občinah (18 %) na posameznem področju poslovanja. Ugotavljamo, da večji odstotek 

mestnih občin za zadnji dve leti ocenjuje sistem nadziranja nespremenjen, in sicer na 

pretežnem področju poslovanja. 

Iz Poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2015, ki ga je pripravilo 

UNP RS, je razbrati, da je dobra tretjina občin oziroma 35 % vseh slovenskih občin (od 212) 

v letu 2015 ocenila, da imajo pokritost s sistemom nadziranja, ki vključuje tudi primerno 

zagotovljeno notranje revidiranja na celotnem delu poslovanja (Urad Republike Slovenije za 

nadzor proračuna 2016, 5/Priloga1). 

3.5.3 Analiza predlogov izboljšav, predvidenih tveganj in ukrepov v Izjavah za leta 2013, 

2014 in 2015 

Proračunski uporabnik morajo v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ navesti tudi 

pomembne izboljšave, ki so jih izvedli v letu, na katerega se izjava nanaša. 

V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so mestne občine navedle naslednje 

izboljšave na področju notranjega nadzora, ki so bile izvedene v letih 2013, 2014 in 2015: 

– uskladitev notranjih postopkov dela s predpisi in dodelava postopkov v e-obliki 

poslovanja; 

– posodobitev aplikacije za kontrolo likvidnosti in prevzemanja obveznosti; 

– posodobitev pravilnika in odloka o proračunu; 
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– podroben pregled in posodobitev delovnih postopkov ravnanja z dokumentarnim 

gradivom z vzpostavitvijo kontrolnih točk; 

– vzpostavitev registra tveganj, ki vključuje vsa področja dela proračunskega uporabnika; 

– izobraževanje zaposlenih na področju vzpostavljanja notranje kontrolnega sistema z 

namenom zavedanja dodane vrednosti za mestno občino; 

– posodobitev registra tveganj; 

– nadgradnja in posodobitev informacijskih programov (dokumentarnega programa, 

računovodskega programa ipd.); 

– spremembe oziroma posodobitve internih pravilnikov ter ažuriranje arhiva; 

– sprememba načina vodenja z uvedbo kolegija župana in kolegija direktorja uprave; 

– vključitev zaposlenih v komisije Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin 

Slovenije. 

 

Ugotovimo lahko: v mestnih občinah se zavedajo pomena delovanja notranjih kontrol. 

Področja, pri katerih so izvedene izboljšave, so ena ključnih za dobro in kakovostno 

delovanje celotnega sistema.  

Opredelitev možnih tveganj in predvideni ukrepi za njihovo obvladovanje 

Proračunski uporabnik mora v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ navesti, katera 

so pomembna tveganja, ki jih ne obvladuje v zadostni meri, kljub izvedenim izboljšavam. 

V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so mestne občine navedle naslednja 

tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje, za katera so ocenili, da jih v letih 

2013, 2014 in 2015 ne obvladujejo v zadostni meri: 

– za obvladovanje tveganj na področju javnih naročil in gospodarjenja s premoženjem. 

Ukrep: odgovorni nosilci na posameznih področjih kontinuirano spremljajo izvrševanje 

posameznih nalog in doseganje cilje. 

– Tveganja prevzemanja obveznosti izven pogodbenih rokov in razpoložljivih sredstev. 

– Tveganja izdaje soglasij izven dovoljenih okvirov zakonodaje in občinskih aktov. 

– Politično tveganje, vpliv odločitve države na obseg dela občine. 

Ukrep: redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov. 

– Tveganje nesmotrno izvedenih izobraževanj, ker ni sprejet načrt izobraževanja in 

določena oseba, ki bi usklajevala potrebe po izobraževanju. 

– Tveganje sprememb zakonodaje. 

Ukrep: še bolj aktivno vključevanje v zakonodajni postopek. Podaja pobud, da bi vključili 

občine in upoštevali pripombe tudi pri pripravi podzakonskih aktov in sodelovanje v državnih 

komisijah. 
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– Tveganje prenosa nalog in pristojnosti iz državne ravni na občine, tveganje premajhnega 

števila ustrezno usposobljenih uslužbencev. 

Ukrep: nadgradnja zakonodaje za poenostavitev postopkov in sodelovanje pri njihovi pripravi. 

– Vzpostavitev letnega posodabljanja registra tveganj. 

Ugotovimo lahko: v mestni občinah se zavedajo pomena nenehnih tveganj, ki ogrožajo 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Tveganja zaznavajo na različnih področjih 

delovanja in s pravočasnimi odzivi in ukrepi skušajo preprečiti nastanek tveganj, ki bi 

onemogočili dosego zastavljenih smotrov in ciljev. 

3.5.4  Analiza in interpretacija podatkov, zbranih z intervjuji   

Podatke, zbrane na podlagi enajstih individualnih delno strukturiranih intervjujev z 

vodstvenimi osebami, ki poznajo in sodelujejo v procesu delovanja notranjega nadzora javnih 

financ v izbrani mestni občini, smo preko prepisov analizirali tako, da smo združili podobne 

odgovore in jih oblikovali v naslednjih šest kategorij:  

– osnova za vzpostavitev notranjih procesov, 

– način obvladovanja tveganj, 

– ugotavljanje učinkov delovanja revizorjev, 

– zanesljivost Izjav o oceni notranjega nadzora javnih financ, 

– preprečevanje goljufij in korupcij, 

– izkušnje in nasveti pri nadaljnjem razvoju notranjih kontrol. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti pri nadaljnjem navajanju udeležencev intervjujev smo 

vodstvene osebe poimenovali z naslednjimi imeni: Oseba A, Oseba B, Oseba C, Oseba D, 

Oseba E, Oseba F, Oseba G, Oseba H, Oseba I, Oseba J in Oseba K. 

V besedilu intervjuja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženske in moške. Vrstni red intervjuvancev je po naključnem vrstnem redu in si 

ne sledi ne po velikosti mestne občine ne po abecednem redu naziva mestne občine. 

V vzorec intervjuvancev smo zajeli enajst vodstvenih oseb, ki poznajo in sodelujejo v procesu 

delovanja notranjega nadzora javnih financ v izbrani mestni občini (direktorji občinskih 

uprav, vodje financ in vodje notranjerevizijskih služb). Intervjuvanci se med seboj razlikujejo 

po spolu (sedem žensk in štiri moška), starosti (eden je star od 31 do 40 let; trije so stari med 

41 in 50 let; sedem je starih več kot 51 let), delovni dobi na vodstvenem položaju v mestni 

občini (štirje so na vodstvenem položaju do 5 let; trije od 6 do 10 let; eden od 11 do 15 let; 

eden od 16 do 20 let in dva več kot 20 let). 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so bile v raziskavo zajete 4 (36 %) osebe moškega spola in 7 

(64 %) oseb ženskega spola.   
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Preglednica 5: Spol intervjuvancev 

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški  4  36,0  

Ženski  7 64,0  

Skupaj  11 100,0  

  

Iz preglednice 6 je razvidno, da je več kot polovica, in sicer kar 63 %, v raziskavo zajetih 

vodstvenih oseb starejših od 51 let. Med 41 in 50 letom starosti je 27 % vodstvenih oseb in le 

1 oseba, ki je vključena v raziskavo, je starejša od 31 let. Nihče pa ni mlajši od 31 let.   

Preglednica 6: Starost intervjuvancev 

Starost Frekvenca Odstotek 

Do 30 let  0  0  

Od 31 do 40 let  1  10  

Od 41 do 50 let  3  27  

Več kot 51 let 7 63 

Skupaj  11  100,0  

  

Delovna doba na vodstvenem položaju intervjuvancev v mestni občini   

Iz preglednice 7 je razvidno, da ima 36 % v raziskavo zajetih vodstvenih oseb delovno dobo 

na vodstvenem položaju v mestni občini do 5 let. Med 6 in 10 let delovne dobe na 

vodstvenem položaju v mestni občini ima 27 % oseb, 1 oseba, ki je vključena v raziskavo, 

ima delovno dobo na vodstvenem položaju v mestni občini od 11 do 15 let, 1 oseba, ki je 

vključena v raziskavo, ima delovno dobo na vodstvenem položaju v mestni občini od 16 do 

20 let, 2 osebi imata delovno dobo na vodstvenem položaju v mestni občini več kot 20 let.   

Preglednica 7: Delovna doba na vodstvenem položaju 

Delovna doba Frekvenca Odstotek 

Do 5 let  4  36  

Od 6 do 10 let  3  27  

Od 11 do 15 let  1  10  

Od 16 do 20 let 1 10 

Več kot 20 let 2 17 

Skupaj  11  100,0  
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Osnova za vzpostavitev notranjih procesov 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali intervjuvanci sprejemajo vzpostavljen sistem 

notranjega nadzora javnih financ v izbrani mestni občini zgolj kot zakonsko obveznost ali so 

ga skozi leta že sprejeli kot sestavni del dela. 

Intervjuvanci navajajo, da imajo pretežen del procesov notranjega nadzora javnih financ 

dokumentiran z raznimi internimi pravilniki, navodili, sklepi ipd. Oseba A navaja, da bi se 

najbrž našel kakšen proces, ki ni v celoti dokumentiran, vendar tiste postopke, ki se jih 

zavestno lotevajo, dokumentirajo v celoti. Verjetno obstaja kakšen segment, kjer je notranji 

nadzor nekoliko slabši in se izvaja, ko je neka nepravilnost že narejena, npr. uporaba 

pravilnika o javnih naročilih in zbiranju ponudb. Načeloma se trudijo, da so postopki urejeni. 

Tudi osebi B in D potrjujeta, da imajo pretežen del postopkov dokumentiranih in pokritih z 

notranjimi akti. Strinjata pa se, da bi lahko v določenih primerih lahko bili bolj ažurni, vendar 

zaradi nenehne časovne stiske določene zadeve uredijo naknadno. Oseba C pove, da imajo 

notranje pravilnike urejene na pomembnih področjih dela, ki se tudi posredujejo vsem 

zaposlenim. Uradni listi RS krožijo po posameznih uradih in vsi vodje se nanje morajo 

podpisati. Nanje se podpišejo tudi pravniki in s tem potrdijo, da so se seznanili z zakonskimi 

novostmi. Vsak oddelek zase spremlja in obvladuje zadeve ter posledično poskrbi za pripravo 

posameznega navodila za izvajanje dela. Oseba E pove, da imajo večino procesov 

dokumentiranih in tudi elektronsko podprtih. Programska oprema jih vodi skozi postopek, ki 

ima vgrajene kontrolne aktivnosti. Elektronsko poslovanje je urejeno v celoti in zagotovljena 

je revizijska sled. Oseba E pojasni: »Sploh si ne predstavljam, kako bi brez tega poslovali, saj 

so postopki tako obsežni in brez ene takšne procesne podpore sploh ne bi šlo. To je čisto 

odvisno od zrelosti poslovanja enega zdravega sistema. Bolj je zrelo, bolj je vkomponirano v 

samo delo in tega sploh ne opaziš.« Oseba F pojasni, da je notranji nadzor pomemben del 

njihovega dela in da imajo sisteme dokumentirane na ključnih področjih, na katerih 

zagotavljajo najmanjše tveganje. Oseba G pojasni, da imajo procese notranjega nadzora 

dokumentirane le na nekaterih področjih poslovanja ter da te redno spremljajo in 

dopolnjujejo. Prav tako imajo določene zaposlene, ki spremljajo zakonske novosti in 

spremembe. Oseba H pojasni, da procesi notranjega nadzora v njihovi mestni občini še niso v 

celoti dokumentirani, vendar so njihova prizadevanja usmerjena v ta cilj. Redno pripravljajo 

oziroma spreminjajo tiste notranje pravilnike, ki neposredno zadevajo delovni proces v občini 

in so podlaga za nemoteno delo na določenem področju. Prav tako imajo v pretežnem delu 

poslovanja jasno opredeljene odgovornosti za izvajanje posameznih nalog, razen na 

področjih, ki zadevajo sodelovanje različnih strokovnih delavcev, kjer včasih prihaja do 

prelaganja odgovornosti. Oseba I pojasni, da imajo urejene interne pravilnike, v katerih so 

navedene notranje kontrole, ki jih potem preverjajo. Oseba J pojasni, da imajo veliko teh 

procesov dokumentiranih in jih sprejemajo kot sestavni del dela. Oseba K pojasni, da so 

njihovi procesi notranjega nadzora javnih financ v celoti dokumentirani.  
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Oseba A navaja, da imajo imenovano osebo, ki skrbi za objavo notranjih pravilnikov na 

njihovi interni spletni strani. Sicer pa pravilnike sestavljajo zaposleni po posameznih 

področjih dela in nimajo določene ene osebe, ki bi načeloma obvladovala vsa področja dela. 

Oseba A navaja, da so odgovornosti za izvajanje posameznih nalog opredeljene v 

sistemizaciji in organigramih po posameznih uradih oz. referatih. Tam je natančno 

opredeljeno, kdo kaj počne in katere naloge mora opraviti. Osebe B, D, E, G, H, I in K 

navajajo, da imajo po posameznih oddelkih zadolžene zaposlene, ki spremljajo zakonodajo in 

pripravljajo notranje pravilnike. Običajno so to strokovni sodelavci, ki spremljajo zakonodajo 

s svojega področja dela. Oseba C pojasni, da uradni listi krožijo po posameznih uradih in 

nanje se morajo podpisati vsi vodje in pravniki – s tem potrdijo, da so se seznanili z 

zakonskimi novostmi. Vsak oddelek zase spremlja in obvladuje zadeve. Oseba D pojasni, da 

določeni zaposleni to počnejo bolj skrbno, drugi manj. Oseba F pojasni, da nimajo imenovane 

samo ene osebe, ki bi spremljala spremembe zakonodaje. Ker so področja dela vezana na 

različno zakonodajo, so zaposleni po posameznih področjih dela zadolženi, da opozorijo na 

morebitne novosti, spremembe. Oseba J pojasni, da notranje pravilnike redno spremljajo, jih 

po potrebi dopolnjujejo ter prilagajajo spremembam. Za posamezen proces so odgovorni 

skrbniki procesa.  

Oseba A se popolnoma strinja, da so navedeni postopki zelo koristni, da ne predstavljajo 

večjih stroškov in niso povzročili povečanega števila zaposlenih. Več zaposlenih imajo zaradi 

zahtev ministrstva in prenašanja novih obveznosti na občine. Oseba A poudarja, da so občine 

na področju postopkov notranjega razvoja, notranjih kontrol napredovale. »Na začetku, ko so 

se vse te zakonske obveznosti začele, se nam je zdelo, da je to ponovno neka zakonska 

obveznost, ki nam bo povzročila nove zadolžitve. Po toliko letih postopke dobro obvladamo 

in koristi so vidne. Slednje pa vsekakor prevladajo nad stroški.« Oseba B poudari pomen 

izvajanja vseh postopkov: »Tudi sam poskušam vplivati na zaposlene, jih usmerjati, predvsem 

z vidika, da je ta način potreben ter koristen. Učimo se, da je postopek vzpostavitve 

notranjega nadzora, obvladovanja tveganj, doseganja ciljev zelo pomemben. Zadnja leta je 

na tem področju narejen velik premik. Na začetku ti projekti res niso bili ravno priljubljeni. 

Posledično se zadeve spreminjajo, ozaveščajo se tudi tisti na višjem nivoju. Sploh če se 

spomnim začetkov vzpostavitve teh procesov, lahko rečem, da so se zadeve bistveno 

izboljšale.« Oseba C pojasni, da so navedeni postopki pomenili dodatne obremenitve za 

zaposlene in zaradi tega v občinah niso zaposlovali dodatnih oseb. Zaposleni so nase prevzeli 

te obveznosti. Danes se vsekakor kažejo koristi teh postopkov. Oseba D pojasni, da so se 

zlasti sedaj, ko so postopki vpeti v samo delo, pokazale velike koristi. Poudari, da so dodatne 

zadolžitve povzročile nekaj dodatnega dela, ki pa je bilo koristno. Oseba E pojasni, da so ti 

procesi sestavni del njihovega dela in si sploh ne predstavlja, kako bi brez tega poslovali. 

Oseba F poudari, da v kolikor se zavedamo, kaj proces notranjega nadzora je, ne glede na 

stroške, ki jih pri tem porabimo, so učinki za poslovodstvo zelo koristni in so velik prispevek 

k obvladovanju porabe javnih financ. Posebej z vidika, kako zmanjšati tveganja, da bi bila 

neracionalna, nezakonita poraba javnih financ. Osebi G in I potrdita, da so postopki 
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notranjega nadzora javnih financ prinesli koristi. Oseba H meni, da se s pravilnim pristopom 

in kvalitetno izvedenimi postopki oziroma procesi notranjega nadzora javnih financ lahko 

zagotavlja doseganje ciljev v smeri uspešnosti in učinkovitosti poslovanja občine, njene 

finančne zanesljivosti ter usklajenosti s predpisi. V procesu pridobljene koristi so merljive 

skozi zaznavo šibkih točk v sistemu in predlogih izboljšav, posredno pa pomenijo 

obvladovanje tveganj, večjo strokovnost in odgovornost na vseh vodstvenih nivojih v občini. 

Oseba J poudari, da v kolikor te postopke delaš s smislom in namenom, da podpreš konkretno 

kakovost tvojega delovanja, kar je tudi edino pravilno, potem je to koristno in doprinese k 

izboljšavi. Predvsem se ji zdi pomembno, da vidiš, kje so težave in kje je potrebno kaj 

izboljšati. S tem namenom jih je edino smiselno izvajati. Oseba J pravi: »V kolikor to delaš 

kot formalnost, potem je to nepotrebno dodatno delo in seveda poraba časa. Vsaka takšna 

naloga na začetku pomeni dodatno obveznost, dokler ne vidiš njenega pomena in dokler je 

zaposleni ne osvojijo. Med izvajanjem našega dela je to vsekakor koristno. Še posebej, ker 

smo podvrženi toliko neznankam med izvajanjem našega dela.« Oseba K pojasni, da so 

postopki sestavni del njihovega dela. Notranje kontrole imajo ustrezno vzpostavljene. 

Poudari, da stroški, ki so povezani z vzpostavitvijo takšnega načina dela, sicer niso majhni, 

vendar so koristi bistveno večje. Zlasti pomembno se mu zdi, da bi lahko te postopke 

poenostavili z boljšimi IT-programi, bolj preglednimi, bolj enostavnimi, bolj uporabnimi, da 

bi lahko zadeve tekle hitreje. Zaveda se, da je to verjetno problem v celotni Sloveniji. 

»Postopki so pripomogli k večji učinkovitosti, vendar menim, da je še 50 % možnosti, da 

naredimo te postopke boljše, bolj uporabne in bolj pregledne.« 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da v izbranih enajstih mestnih občinah po dobrem 

desetletju izvajanja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji sprejemajo 

vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih financ kot sestavni del dela in ne zgolj kot 

zakonsko obveznost. Na začetku, pri vzpostavljanju sistema so občine imele kar nekaj težav. 

Največ napora je bilo potrebno vložiti v aktivnosti, kako prepričati zaposlene, da procesi 

poleg zakonske obveznosti prinašajo tudi določene koristi. Procese je bilo potrebno po 

posameznih področjih delovanja ustrezno dokumentirati. Jasno je bilo potrebno opredeliti 

pristojnost in odgovornosti zaposlenih za izvajanje posameznih nalog, določiti odgovorne 

osebe, ki so zadolžene za spremljanje zakonodaje, ki vpliva na sprejem internih pravilnikov. 

Danes lahko z gotovostjo trdimo, da so vzpostavljeni pravilniki, postopki, procesi sestavni del 

njihovega dela. Intervjuvanci ocenjujejo, da navedeni postopki nikakor niso poraba časa 

vodstva in drugih zaposlenih in vsekakor prinašajo koristi. 

Način obvladovanja tveganj 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, ali je vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih 

financ izbrani mestni občini v pomoč pri obvladovanju tveganj, ki lahko vplivajo na dosego 

načrtovanih smotrov in ciljev. 
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Oseba A navaja, da nimajo posebnega dokumenta, v katerem bi bila opredeljena tveganja. V 

načrtu integritete, ki se nanaša na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, imajo 

opredeljena tveganja na področju korupcije, nasprotja interesov in nezdružljivosti izvajanja 

funkcij. Oseba B navaja, da so že pred leti sprejeli register tveganj. Priprave registra so se 

lotili temeljito. Po oddelkih so imenovali odgovorne sodelavce, ki so prepoznali tveganja na 

svojem področju dela. Oseba B poudarja: »Začeti moraš pri tistih tveganjih, ki so najbolj 

problematična, opredeliti jih moraš od najtežjega do najlažjega in po pomembnosti. Tveganja 

smo rangirali.« Tudi oseba C pojasni, da imajo že od leta 2008 sprejet register tveganj. 

Ažurirajo ga vsaki dve leti, zlasti se preveri, ali so tveganja še aktualna, ali je zaznati kakšno 

novo tveganje. Ocenijo stopnjo tveganja, zadevo ažurirajo tako, da čim bolj zasledujejo 

zastavljene cilje. V kolikor ugotovijo, da obstaja verjetnost tveganj, se posvetujejo še s 

kakšnim drugim oddelkom. Oseba C pove: »Register tveganj je pomemben dokument, ki 

pripomore k obvladovanju tveganj.« Tudi oseba D pojasni, da imajo register tveganj in ga 

posodabljajo enkrat letno. Oseba E pojasni, da imajo register tveganj. Župan je izdal posebno 

navodilo, v katerem je določeno spremljanje tveganj in odziv na njih. Prav tako imajo 

poseben računalniški program, v katerega se tveganja vpisujejo in spremljajo. Tveganja se 

redno spremljajo. Oseba E poudari: »Še enkrat rečem. Nujna je podpora vodstva. Če vodstva 

to ne zanima, potem se ne da prisiliti, da ti nekdo prisluhne.« Oseba F pojasni, da imajo v 

registru tveganj opredeljena glavna tveganja. Tveganja sproti pregledujejo in jih po potrebi 

dopolnjujejo, predvsem v povezavi z načrtom integritete. Oseba G pojasni, da imajo register 

tveganj, vendar bi si želeli, da ga bolj pogosto posodabljajo in ugotavljajo morebitna tveganja, 

ki bi lahko vplivala na dosego smotrov in ciljev. Oseba H pojasni, da imajo opredeljena 

glavna tveganja po posameznih delovnih področjih, in sicer se nanašajo na: nezadostnost 

finančnih sredstev (sofinanciranje projektov, omejena proračunska sredstva), neskladnost 

postopkov z zakonodajo, neupoštevanje časovnih rokov, neizvedljivost projektov, strokovna 

neusposobljenost, nedostopnost do informacij, neprilagodljivost novim okoliščinam oziroma 

nepričakovanim dogodkom, nizka stopnja odgovornosti oziroma prelaganje odgovornosti. 

Oseba H se strinja, da bi tveganja lahko bolj redno posodabljali. Oseba I pojasni, da imajo 

register tveganj, v katerem so zajeta vsa ključna tveganja. Žal se register ne posodablja redno. 

Tudi s strani revizorjev so prejeli priporočilo o potrebni večji ažurnosti. Trenutno se izvaja 

posodobitev registra tveganj. Oseba J pove, da nimajo posebej registra tveganj. Tveganja 

imajo opredeljena dejansko v samih procesih. V procesih imajo opredeljene ukrepe, kako 

postopaš, če se nekaj zgodi oz. spremeni v postopku. Oseba K pojasni, da imajo tveganja 

opredeljena v registru tveganj. Trudijo se, da bi jih redno posodabljali.  

Oseba A se strinja, da so vzpostavljeni procesi na področju notranjega nadzora javnih financ 

pripomogli k ugotavljanju šibkih točk delovanja sistema na posameznih področjih, ki lahko 

vplivajo na dosego načrtovanih smotrov in ciljev. Z leti so se določene zadeve zelo popravile, 

zlasti če primerjamo ugotovitve in priporočila revizorjev, ki so jih izvedli v preteklih letih in 

danes. Z leti so se revizijska poročila popravila. Z revizijami je oseba A zelo zadovoljna, res 

pa je, da so na določenih področjih potrebne še izboljšave, zlasti na področju, kjer gre za 
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zunanje vplive. Osebe B, D, E, F, G, I in K se strinjajo, da z vzpostavitvijo registra tveganj 

vplivajo na ugotavljanje šibkih točk. Oseba C pojasni, da so procesi na področju notranjega 

nadzora javnih financ pripomogli k ugotavljanju šibkih točk delovanja sistema na posameznih 

področjih. V kolikor ugotovijo, da obstaja verjetnost tveganj, se posvetujejo še z drugim 

oddelkom, če je v naslednjem letu možno zaznati kaj novega. Oseba C poudari, da je register 

tveganj pomemben dokument, ki pripomore k obvladovanju tveganj. Oseba H se strinja, da so 

vzpostavljeni procesi absolutno pripomogli k ugotavljanju šibkih točk delovanja sistema na 

posameznih področjih. Oseba H poudari: »S tem namenom se vse to dela. Nikoli pa ne moreš 

predvideti vsega.« Oseba J poudari, da v kolikor se enkrat oziroma dvakrat na leto poglobiš v 

tveganja v registru tveganj ter na ta način preveriš svoje področje poslovanja, ugotoviš, kaj je 

potrebno narediti in s tem prideš do spoznanja, da je potrebno znanje obnavljati.  

Oseba A meni, da je pri vzpostavljanju procesa notranjega nadzora javnih financ, ki bi 

omogočal pravočasen odziv na tveganja, možno vedno narediti še več. Poudarja, da se je 

marsikaj že naredilo. »Še vedno so težave. Tveganja so prisotna, stalno moraš prilagajati 

svoje ravnanje, da jih zmanjšaš. Gre za človeški vidik, ljudje čutijo različne stopnje 

odgovornosti do svojega dela. Nekatere zaposlene je pač težko motivirati, to je potrebno 

priznati. Drug dejavnik pa je naslednji: župan vidi cilj, ki ga želi doseči. Ne zanima ga pot. In 

v tem je tudi zunanji dejavnik, politični dejavnik, da nekaj dosežeš. Zaposleni s svojimi dejanji 

in odgovornostjo ščitijo župana, da doseže zastavljeni cilj.« Osebe B, D, F in K menijo, da so 

z aktivnostmi pri vzpostavitvi registra tveganj dosegli pravočasen odziv na morebitna 

tveganja. Zavedajo se, da se lahko zgodi, da se kdaj katera zadeva tudi izpusti oziroma da 

vseh tveganj ni možno predvideti. Oseba E poudarja, da je njihov proces vzpostavljen na 

način, da omogoča pravočasen odziv na tveganja, vendar če so ta prepoznana. Tistih, ki niso 

prepoznana, se pač ne da obvladovati. Naredijo pa vse, da do tega ne pride. Oseba G meni, da 

imajo proces notranjega nadzora javnih financ vzpostavljen tako, da jim omogoča pravočasen 

odziv na tveganja. Oseba C pojasni, da z vzpostavljenim registrom tveganj vsekakor 

omogočajo pravočasen odziv na tveganja in njihovo obvladovanje. Oseba H meni, da so z 

vzpostavljenimi procesi deloma dosegli ugotavljanje šibkih točk delovanja sistema na 

posameznih področjih poslovanja. Prav tako pojasni, da je proces poslovanja urejen na način, 

da deloma omogoča odziv na tveganja in s tem doseganje ciljev. Oseba I poudari, da je na 

področjih, kjer se držijo postopkov in pravilnikov, v večji meri zagotovljeno pravočasno 

odzivanje na tveganja in ugotavljanje šibkih točk delovanja. Oseba J pove, da že ko se 

pogovarjaš o tem, vidiš, kaj je še potrebno narediti, kako ukrepati, kaj spremeniti, dodelati. 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da je sistem notranjega nadzora javnih financ v 

izbranih enajstih mestnih občinah v pomoč pri obvladovanju tveganj, ki lahko vplivajo na 

dosego načrtovanih smotrov in ciljev. Pretežen del intervjuvancev potrjuje, da imajo 

vzpostavljen register tveganj, ki ga posodabljajo. Na ta način so pripomogli k ugotavljanju 

šibkih točk delovanja sistema na posameznih področjih, ki lahko vplivajo na dosego 

načrtovanih smotrov in ciljev. Prav tako imajo vzpostavljen proces notranjega nadzora javnih 
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financ tako, da jim omogoča pravočasen odziv na tveganja in s tem pripomore k doseganju 

zastavljenih ciljev. Iz odgovorov je mogoče razbrati, da se občine zavedajo zakonske 

obveznosti po vzpostavitvi registra tveganj. Vendar: vsaka občina ima drugače urejen način 

vzpostavitve registra tveganj. Zavedajo se, da bi morali na tem področju izvesti določene 

aktivnosti za njegovo redno posodobitev. Enotnega načina oz. dokumenta, ki bi ga imele vse 

mestne občine, ni. Vendar se vse mestne občine zavedajo, da je narava dela takšna, da se je 

potrebno na tveganja pravočasno odzvati. Tako so tveganja opredeljena v registrih tveganj ali 

pa v procesih dela, ki jih izvajajo. 

Ugotavljanje učinkov delovanja revizorjev 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, ali so aktivnosti in ugotovitve notranjih oziroma 

zunanjih revizorjev pripomogle k vzpostavitvi učinkovitega delovanja notranjih kontrol v 

izbrani mestni občini. 

Oseba A meni, da so aktivnosti in ugotovitve revizorjev absolutno pripomogle k vzpostavitvi 

učinkovitih notranjih kontrol. »Če primerjamo revizijsko poročilo izpred nekaj let in 

najnovejše, ugotovimo, da v sistemu javnih naročil ni več pomanjkljivosti. V preteklosti so tu 

bile najpogostejše napake. Tudi področje evidentiranj, prerazporeditev, ki jih župan lahko 

opravi med letom, je področje, ki smo ga izboljšali. Skratka, lahko bi rekel, da je revizija 

najbolj koristna stvar na področju notranjih kontrol. Zlasti zato, kjer gre pri reviziji za neko 

vrsto sodelovanja. Oni niso zgolj in samo organ nadzora, ampak tudi svetovanja, kar pomeni, 

da se med nami spletejo vezi sodelovanja in ne zgolj nadzorovanja in zato so tudi rezultati 

boljši.« 

Oseba A pojasni, da z ugotovitvami revizorjev seznanijo konkretno zaposlenega, na katerega 

se nanaša določena ugotovitev, nepravilnost ipd. O ugotovitvah in priporočilih revizorjev se 

seznani tudi poslovodstvo. Do drugega leta oziroma do naslednje revizije se zadeve odpravijo. 

Oseba B se spominja začetkov vzpostavitve sistema notranjega nadzora, ki niso bili prijetni. 

Zlasti zaposleni niso razumeli pomena nadzora, zato so potrebovali kar nekaj časa in napora, 

da so zaposleni te zadeve sprejeli. Oseba B poudari: »Jaz vedno delam v smislu svetovanja, in 

ne da nekomu nagajam. Ljudje so se tega navadili, priporočila sprejemajo in nepravilnosti 

odpravljajo z večjo mero odgovornosti.« Oseba B pove, da tudi poslovodstvo (župan, 

direktor) ugotovitvam in priporočilom revizorjev daje poseben poudarek, jih temeljito 

pregleda ter ukrepa, v kolikor je to potrebno. Oseba C pojasni, da poleg revizorjev obstajajo 

tudi nadzori računskega sodišča, ki podajo določena priporočila, potrebno je pripraviti odzive 

na njihove ugotovitve. Oseba C pove: »To seveda definitivno v celoti upoštevamo, se 

prilagodimo zakonodaji in seveda tudi to prispeva k vzpostavitvi učinkovitega delovanja 

notranjih kontrol.« Oseba D navaja, da za vsa revizijska poročila pripravijo odgovore, 

navedejo, do kdaj in na kakšen način bodo nepravilnost odpravili oziroma jih upoštevali. 

Oseba E na ugotovitve revizorjev poda svojo izkušnjo: »To je vse odvisno od pristopa 
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posameznika, odgovornost je na vodji in na njegovi presoji o pomembnosti tveganja. Če 

župan reče, da to moraš narediti, narediš. V nasprotnem primeru, v kolikor bi mu bilo vseeno, 

pa ne bi.« Oseba F meni, da so aktivnosti revizorjev za njihovo občino pripomogle k 

učinkovitejšemu delovanju notranjih kontrol. Občine danes že same naročijo revizorjem 

pregled tistih področij, kjer zaznavajo tveganja, predvsem z namenom, da jim priporočila 

notranjih revizorjev koristijo pri nadaljnjem delu. Občine se nenehno trudijo, da izboljšajo 

sistem poslovanja in odpravljajo nepravilnosti. Oseba G pojasni, da so aktivnosti in 

ugotovitve notranjih oziroma zunanjih revizorjev pripomogle k vzpostavitvi učinkovitega 

delovanja notranjih kontrol v njihovi občini. Notranji revizor v njihovi občini po opravljeni 

reviziji zahteva program ukrepov, katerega izvedbo tudi sproti spremlja. Oseba H pojasni, da 

ugotovitve zunanjih revizorjev na revidiranih področjih (določenih na podlagi zaznave 

tveganj) skrbno proučijo in takoj izvedejo potrebne ukrepe za izboljšave. Oseba I pojasni, da 

mora revidirana oseba po prejemu končnega revizijskega poročila pripraviti odzivno poročilo. 

K odzivnemu poročilu je potrebno priložiti dokazila, ali so se določene nepravilnosti 

odpravile ali ne. V kolikor revizija z dokumenti ni zadovoljna, mora revidirana oseba 

pripraviti dopolnjene podatke. O stanju nadzora se poroča tudi županu. Oseba J pojasni, da je 

revizor nevtralno oko, ki gleda drugače, kot gledaš sam. Revizije so v vsakem primeru 

dobrodošle in opozarjajo na določene področja, ki jih sam nisi zaznal oziroma nisi bil 

pozoren. Revizijske aktivnosti so zanj zelo koristne. Vsako leto določijo drugo področje 

nadzora in na ta način ugotovijo, ali je potrebno kaj dopolniti, spremeniti. Tudi če te revizor 

na določene zadeve ne opozori, lahko sam spoznaš, da je potrebno na določenih področjih kaj 

spremeniti. Oseba J poudari: »V zadnjih letih smo vse ugotovitve revizorjev v celoti realizirali. 

Spremenili smo način dela, povečali učinkovitost nadzora. Ne gre za obliko sankcij, ampak 

izboljšanje dela, da je to zakonito, še bolj strokovno, da je kontrola kot takšna vzpostavljena.« 

Oseba K pojasni, so aktivnosti in ugotovitve notranjih oziroma zunanjih revizorjev 

pripomogle k vzpostavitvi učinkovitega delovanja notranjih kontrol v občini. Ugotovitvam 

revizorjev dajo velik poudarek in se v celoti odzivajo na njihova priporočila. 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da so aktivnosti in ugotovitve notranjih oziroma 

zunanjih revizorjev v izbranih enajstih mestnih občinah pripomogle k vzpostavitvi 

učinkovitega delovanja notranjih kontrol. Ugotovitvam in priporočilom revizorjev mestne 

občine dajejo poseben poudarek, jih temeljito pregledajo ter ukrepajo, v kolikor je to 

potrebno. O ugotovitvah revizorjev seznanijo zaposlene, na katere se nanašajo določene 

ugotovitve, nepravilnosti ipd. Prav tako o ugotovitvah in priporočilih revizorjev seznanijo 

poslovodstvo. Občine danes že same naročijo revizorjem pregled tistih področij, kjer 

zaznavajo tveganja, predvsem z namenom, da jim priporočila notranjih revizorjev koristijo pri 

nadaljnjem delu. Občine se nenehno trudijo, da izboljšajo sistem poslovanja in odpravljajo 

nepravilnosti. 
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Zanesljivost Izjav o oceni notranjega nadzora javnih financ 

Pri četrtem vprašanju nas je na splošno zanimalo, ali je Izjava o oceni notranjega nadzora 

javnih financ dovolj zanesljiv pokazatelj delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ. 

Oseba A meni, da so ocene v izjavah preveč subjektivne ter da obstaja bojazen, da je 

ocenjevalec tesno povezan s predmetom ocenjevanja in zato nagnjen k boljšim ocenam, kot bi 

jih podal neodvisen ocenjevalec. »Absolutno ja. Menim, da so te izjave čista formalnost, ki jo 

na koncu leta narediš ob oddaji zaključnega računa, zato da jo lahko oddaš in nič kaj 

drugega. Izjava je le en obrazec, ki ga moraš narediti in se pravzaprav nihče ne obremenjuje, 

kaj je tam napisal.« Oseba B se strinja, da je subjektivnost v enem delu prisotna, mogoče tudi 

nevede. »Ljudje smo pač takšni, kot smo.« Oseba B pojasni, da se izjava pripravi v 

sodelovanju vseh vodij uradov, ki predhodno na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov 

izpolnijo izjave. Ocene v izjavah, ki jih podajo vodje, se združijo v skupno oceno občine. 

Osebi C in D se strinjata, da je izjava in z njo povezan samoocenitveni vprašalnik vedno malo 

subjektiven. Oseba D pa vseeno meni, da so izjave, ki jih pripravijo, kar realne. Oseba E 

meni, da ocene v izjavi niso subjektivne. Pojasni, da vprašalnik dobi vsak vodja in pravzaprav 

ocenjuje samega sebe. Zelo pomembna se mu zdi podpora vodstva in dejstvo, ali se župan 

zaveda, kaj podpiše, ali mu je vseeno. »V naši občini se župan tega dobro zaveda in daje 

poudarek vsebini in rezultatom, ki so prikazani v izjavi. Zgodilo se je celo, da je župan 

zahteval, da nekaj popravimo, ker se mu je zdelo, da smo podali preveč visoke ocene.« Oseba 

F meni, da nikjer nimamo zagotovila, da bi zunanji ocenjevalec lahko dal boljše ali celo 

slabše ocene. Dejstvo je, da so rezultati izjav odvisni od odgovornosti izpolnjevalca do 

samega sistema notranjega nadzora. Pomembno se mu zdi, da si čim bolj objektiven in realen. 

V kolikor tega ne delaš s tem namenom, da dobiš neko sliko ocene notranjega nadzora in 

samokritičnosti, potem obstaja vedno nevarnost, da bo nekdo oceno precenil. Oseba F 

poudari: »Vprašanje je, kako jemlješ to izjavo. Žal večina jemlje to izjavo kot nujno zlo. To je 

trenutek, ko lahko narediš neko analizo sam pri sebi, pregledaš svoje delo.« Tudi oseba G se 

strinja, da so ocene v izjavah preveč subjektivne in da niso dovolj zanesljiv pokazatelj 

delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ. Oseba H poudari, da v vsakem postopku 

ocenjevanja obstaja subjektivna vpletenost ocenjevalca. Kljub temu oseba H meni, da so 

ocene dokaj realne in večinoma odražajo realno stanje na ocenjevanem področju. Oseba I 

poudari, da je v navodilu, ki ga izda Urad za nadzor proračuna RS, jasno navedeno, da so 

podlaga za izpolnjevanje Izjave o oceni notranjega nadzora priporočila notranjega revizorja in 

ugotovitve Računskega sodišča RS. Za preostala področja, ki niso predmet revidiranja v 

posameznem letu, je potrebno izpolniti samoocenitvene vprašalnike. V kolikor se ugotovitve 

notranje revizije in Računskega sodišča RS realno prenese v izjave, potem je izjava tudi 

realna. V kolikor samoocenitveni vprašalniki temeljijo na določenih podlagah, potem je 

verjetno tudi ocena v izjavi realna. Oseba I pojasni: »Včasih opazimo, da na določenih 

področjih samoocenitvenih vprašalnikov ni navedene zakonske osnove, ki dokazuje podano 

oceno, potem so te izjave lahko preveč optimistične in ne odražajo dejanskega stanja. Žal je 



 

65 

dobro izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikov zelo malo – torej takih, kjer bi odgovori 

temeljili na nekih listinah, dejstvih in bi bili podkrepljeni z dokumenti.« Oseba J pove, da so 

ocene lahko zelo subjektivne. Samoocenitveni vprašalnik, ki je pripomoček za izpolnjevanje 

izjave, je sestavljen iz vprašanj, ki se ne nanašajo vedno na konkretno delo, na konkreten 

problem. Tako je težko pričakovati, da izpolnjevalec izjave, ki še ni bil soočen z določenim 

področjem, poda realno oceno. Oseba J zaključi: »V kolikor poznaš svoje delo in stremiš k 

temu, da boš delal bolj strokovno in učinkovito, menim, da lahko dovolj subjektivno oceniš 

svoje delo in zadevo postaviš na višjo raven.« Oseba K potrdi, da je verjetno res, da so ocene 

bolj subjektivne, kot če bi te ocene podal nek zunanji ocenjevalec. 

Oseba A meni, da je izjava le dokument in da je od nje ni kakšne koristi. Sam nima 

konkretnega predloga, ki bi ga lahko občine podale zakonodajalcu. Postavlja se mu tudi 

vprašanje, kdo pravzaprav potem obdeluje navedene izjave, razen mogoče kakšen študent, kot 

je to v konkretnem primeru. Oseba B meni, da je subjektivnost v enem delu verjetno prisotna, 

tudi ne v smislu, da bi to hotel. Oseba B pove: »Ljudje smo pač takšni, kot smo. Mi vedno 

predhodno damo vodjem uradov samoocenitvene vprašalnike, na podlagi katerih nam podajo 

ocene v izjavah. Te se združijo v skupno oceno občine.« Oseba B meni, da je subjektivnost v 

enem delu verjetno prisotna, tudi v kolikor tega ne bi hoteli. Oseba C poudarja: »Država bi 

morala spoznati in oceniti, ali je potrebna sprememba na tem področju. Tisti, ki predpišejo 

določeno zakonsko obveznost, bi morali stremeti k temu, da na tem področju pridobijo boljše 

rezultate. Morali bi opraviti analizo, ali so jim te izjave dovolj dober pokazatelj, jih mogoče 

primerjati z ugotovitvami računskega sodišča.« Oseba D pojasni, da v njihovi mestni občini 

delujejo krajevne skupnosti kot samostojne pravne osebe, ki so prav tako zavezane k oddaji 

izjav. Krajevne skupnosti nimajo zaposlenih, zato je sledenje vsem zakonskim obveznostim, 

ki jih izjava zahteva, nekoliko odveč. Predlaga, da se spremeni tako samoocenitveni 

vprašalnik kot izjave, ki se nanašajo na krajevne skupnosti. Oseba E razloži, da predpisana 

izjava ni čisto prilagojena javnemu sektorju. Gre za prepis oz. zahtevo evropske komisije. 

Poudari, da mnoga vprašanja v samoocenitvenem vprašalniku niso prilagojena občinam. 

Posledično tudi dvomi, koliko bi se sploh dalo kaj spreminjati in vplivati na samo izjavo. »Ko 

pridejo iz evropske komisije, te vprašajo, ali imaš izjavo. To jim je osnovni dokument in ne 

vem, ali bi mi sploh lahko kaj spremenili.« Oseba F poudari, da so na njihovi občini v teh 

letih podali kar nekaj predlogov za spremembo, vendar niso bili uslišani. Predvsem meni, da 

bi se zadeva za občine lahko pripravila bolje, saj so določene zadeve nerealno zastavljene. 

Oseba G poudari, da bi morali predlagati spremembe predpisane izjave na ravni celotnega 

javnega sektorja in ne samo občin. Oseba G opozori: »Še več problemov vidim pri javnih 

zavodih, ki se izpolnjevanju izjave bolj malo posvetijo.« Oseba H pojasni, da je, glede na 

razvojne usmeritve (npr. ciljem usmerjen proračun), pomembno, da se krepi tudi sam sistem 

notranjega nadzora javnih financ in poslovodna odgovornost. Oseba H meni, da bi bile 

potrebne spremembe in prilagoditve predpisane izjave, ki se v zadnjem desetletju ni bistveno 

posodobila oziroma prilagodila novim zahtevam. Oseba I sicer meni, da je sistem zakonsko 

nastavljen, v kolikšni meri se tega držimo, pa je odvisno od posameznega sistema. Oseba I 
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pojasni, da Urad za nadzor proračuna RS že vrsto let posodablja izjavo in žal še ni prišlo do 

nobenih sprememb. Oseba J ponovno poudari, da bi morale imeti občine prilagojene izjave za 

svoja področja dela in pristojnosti, za katere so odgovorne. Ne zdi se ji smiselno, da se 

obdelujejo v sklopu celotnega javnega sektorja. Določenih funkcij, ki jih izvaja država, občine 

sploh nimajo oz. ni potrebe, da jih sploh vzpostavljajo. Tako ocene v izjavah ne odsevajo 

konkretnega problema, področja dela in zato ocenjevalec poda le formalen odgovor. Oseba K 

poudari, da izjava žal ni prilagojena samo občinam, ampak je namenjena celotnemu javnemu 

sektorju.  

Oseba A ne pozna aktivnosti Urada RS za nadzor proračuna in ne ve, kakšna je njegova vloga. 

Oseba B na postavljeno vprašanje odgovori: »Do sedaj ne. To vam bodo verjetno vsi rekli. Na 

zadnjem srečanju, kjer smo razpravljali o določenih zadevah, ni bilo možno doseči nekega 

dogovora, nismo bili uslišani.« Oseba C pojasni, da urad za nadzor proračuna sicer enkrat 

letno pripravi konferenco in predstavi letna poročila. Vsekakor premalo skrbijo za strokovno 

usposabljanje notranjih revizorjev. Revizorji so obremenjeni z nadzori in nimajo časa, da 

proučijo vso stroko. Njihova naloga bi bila, da bi revizorje seznanili s stroko s področja 

notranjega nadzora, revidiranja. Morali bi biti večja podpora samim revizorjem. Opažajo, da 

je na občinah upad notranjih revizorjev, ker ne čutijo dovolj velike strokovne podpore. Oseba 

D opozori na delovanje tako urada za nadzor proračuna kot tudi računskega sodišča. Oba 

organa v svojih poročilih premalo upoštevata ugotovitve občin. Oseba D pravi: »Ko občine 

opozarjamo na določene ugotovitve, nam dajo v razgovorih prav, vendar v zaključkih svojih 

poročil navedejo, da smo delali v nasprotju z zakonodajo. Pričakovali bi, da bodo tudi sami 

podali kakšen predlog spremembe zakonodaje, ki bi bila za občine bolj življenjska.« Oseba E 

se strinja, da urad ni naredil dovolj pri razvoju sistema notranjega nadzora. Meni, da to ni 

njihova krivda in da gre za vpliv politike. Oseba F opozori, da Urad RS nadzor proračuna ni 

naredil dovolj že na področju lokalne samouprave. Spominja se, da se je veliko število 

revizorjev zelo trudilo, da bi naredili neke premike na tem področju. Ugotovitev strne z 

besedami: »Žal se ni dalo kaj dosti narediti. Kar nekaj pomembnih oseb se je umaknilo s tega 

področja. Revizija v gospodarskih družbah je nekaj čisto drugega kot revizija pri nas in nima 

nikakršne povezave z notranjim nadzorom javnih financ.« Oseba G pojasni, da je urad v 

osnovi teoretično dobro razvit, vendar je v praksi premalo uresničenega. Oseba G poudari, da 

bi lahko več naredili na ozaveščanju vodstva. Oseba H meni, da urad ni naredil dovolj, 

predvsem v smeri nadgrajevanja obstoječega sistema notranjega nadzora javnih financ, ki se 

ni bistveno spremenil že od njegove uvedbe. Oseba H predlaga enotno IT podporo sistema 

notranjega nadzora (večji izkoristek njenih prednosti), uveljavljanje jasnejših usmeritev za 

delo in metodologije izvajanja določenih postopkov. Oseba H prav tako opozori na Strategijo 

notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2015, ki ni 

več aktualna, potrebno bi bilo pripraviti nov dokument. Oseba I se ne želi posebej opredeliti o 

delovanju Urada RS za nadzor proračuna. Oseba J poudari, da je vloga tega organa 

usposabljati vse, ki delajo na tem področju, in promovirati to funkcijo. Zdi se ji, da bi se dalo 

še marsikaj postoriti, zlasti ob upoštevanju mednarodnih smernic in priporočil mednarodnih 
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organizacij. Oseba J meni: »Zavedati se je potrebno, da se skozi nenehno usposabljanje 

promovira pomen notranjega nadzora javnih financ ter da postane sestavni del samega 

delovanja. Na ta način izjava o oceni notranjega nadzora ne bi bila zgolj zadostitev neki 

formalnosti.« Oseba K meni, da je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna naredil 

dovolj pri razvoju, usmerjanju in koordinaciji notranjega nadzora javnih financ v Republiki 

Sloveniji. Pomembno se mu zdi, da so s svojimi aktivnostmi naredili korak naprej in 

spodbudili občine k bolj zakonitemu delu.  

Pri tretjem sklopu vprašanj, ki se nanašajo na Izjavo o notranjem nadzoru javnih financ in 

delovanju Urada RS za nadzor proračuna, smo prejeli največ kritičnih odgovorov. Iz 

odgovorov intervjuvancev je razvidno, da Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ni 

dovolj zanesljiv pokazatelj delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ. Eden od 

bistvenih razlogov za to je dejstvo, da izjava ni prilagojena delu, ki bi se izrecno nanašalo na 

področja delovanja in pristojnosti občin. Tako je težko pričakovati, da izpolnjevalec izjave, ki 

še ni bil soočen z določenim področjem, poda realno oceno. Intervjuvanci v izbranih mestnih 

občinah menijo, da so ocene v izjavah lahko v določeni meri subjektivne. Zelo pomembna je 

podpora vodstva in dejstvo, ali se župani zavedajo pomena ocen, ki jih Izjava odraža. Namen 

Izjave je vsekakor, da oceniš svoje postopke notranjega nadzora, je trenutek, ko narediš neko 

analizo svojega dela. Predlogov za spremembo in prilagoditev Izjave, ki so jih podale občine, 

je bilo veliko, vendar niso bili uresničeni. Intervjuvanci v izbranih mestnih občinah menijo, da 

bi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna moral posvetiti še več aktivnosti in napora k 

razvoju, usmerjanju in koordinaciji notranjega nadzora javnih financ v RS.  

Preprečevanje goljufij in korupcij 

Pri zadnjem vprašanju nas je na splošno zanimalo, v kolikšni meri je sistem notranjega 

nadzora javnih financ pripomogel k preprečevanju goljufij in korupcije. 

Oseba A meni: »Tu pa žal moram reči, da se mi zdi, da če je kdo nagnjen korupciji, jo bo 

izvajal ne glede na to, kar mi tu počnemo. Žal moram reči, da sem nad stopnjo korupcije v 

naši državi precej razočaran in se bojim, da je obstoječi procesi nadzora financ ne 

izkoreninjajo.« Oseba A se strinja, da postopki notranjega nadzora sicer v neki meri 

preprečujejo korupcijo in goljufije, jih pa ne rešujejo. Poudarja, da se župani zavedajo 

pomembnosti teh postopkov. Oseba B pove, da smo Slovenci mojstri glede tega. Poudari pa, 

da se ji zdi obvezen nadzor dveh parov oči zelo dober. Včasih tega ni bilo. To se je v praksi 

pokazalo za dobro zadevo. Oseba C ocenjuje, da je sistem notranjega nadzora pripomogel k 

zmanjšanju goljufij in korupcije. Poudarja, da je veliko odvisno od posameznika, kakšen je 

vodja, kakšen je župan, direktor, kakšna je kultura znotraj sistema. Oseba C pojasni: 

»Zaposleni običajno izpolnjujejo in sledijo navodilom, ki jih dobijo od mestnega sveta, 

župana ali direktorja in potem je odvisno, kakšna je kultura in integriteta vodje tega 

delovnega mesta.« Oseba C poudari, da se ji zdi ena od koristnih zadev vnašanje posebnega 
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člena, tj. t. i. protikorupcijske klavzule v pogodbe. Oseba D meni, da je sistem notranjega 

nadzora pripomogel k odpravi goljufij in korupcije. Poudari: »Če ponovno povzamem 

neživljenjsko zakonodajo: ko župan trči v takšno zakonodajo in želi nekaj izvesti, kar ni v 

skladu njo, da gremo za nek odmik, to včasih zgleda kot neko goljufanje, ampak gre za bolj 

racionalno, življenjsko odločitev.« Oseba E meni, da so tisti, ki goljufajo in so koruptivni, 

vedno nekaj korakov pred nami, ne samo enega. Sprašuje se, kako to preprečiti. Upa, da nam 

je s sistemom notranjega nadzora javnih financ to deloma uspelo. Predvsem se mu zdi, da 

najbolje pomaga pozitiven zgled. Kajti v nasprotnem primeru je to zelo težko. Oseba F meni, 

da je to odvisno od posameznega vodstva. Vsekakor se strinja, da so procesi notranjega 

nadzora v ključnih procesih pripomogli k preprečevanju goljufij in korupcije. Oseba F 

pojasni: »Predvsem s postopki notranjega nadzora so se zadeve postavile na svoje mesto. Ni 

več samovolje.« Oseba G na vprašanje odgovori: »Po mojem mnenju nekaj že, ne pa dosti.« 

Enakega mnenja je tudi oseba H. Oseba I poudari, da tam, kjer se poslovodstvo zaveda svoje 

vloge, kjer želi, da se dela transparentno, potem se tudi krepijo notranji procesi, postavljajo se 

strokovni ljudje na pomembna delovna mesta, tam to zagotovo deluje. Oseba I poudari: 

»Zgled poslovodstva je temeljna notranja kontrola, to večkrat rečem. Lahko imamo vrhunske 

pravilnike, ampak če ni odnosa in zavedanja vodstva, nam to ne pomaga.« 

Oseba J pojasni: »Človeški faktor je tisti, ki je prisoten pri dejanjih, in noben sistem ne more 

preprečiti, da ne bi izvedel nasprotno. Pri korupciji gre za sistemske vire korupcije in tukaj 

sistem notranjega nadzora tega ne more preprečiti. To je družben problem in ga en sistem 

notranjega nadzora ne more preprečiti.« Oseba K meni, da je sistem dokaj dobro dodelan. 

Možnosti preprečevanja goljufij in korupcije je spravljen na minimum. Oseba K meni: 

»Vendar na koncu je vse v ljudeh. Ne verjamem, da se da vse preprečiti. Vsekakor je 

pomembno, kakšne signale poslovodstvo daje svojim zaposlenim.« 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da težko podajo oceno, v kolikšni meri je sistem 

notranjega nadzora javnih financ pripomogel k preprečevanju goljufij in korupcije. Iz 

navedenih odgovorov nismo pridobili konkretnega podatka, v kolikšni meri je sistem 

notranjega nadzora javnih financ pripomogel k preprečevanju goljufij in korupcije. 

Intervjuvanci v izbranih enajstih mestnih občinah ocenjujejo, da je poslovodstvo s svojo vlogo 

najpomembnejši zgled ostalim zaposlenim. Korupcijo in goljufije ocenjujejo kot družben 

problem in menijo, da ga en sistem notranjega nadzora ne more preprečiti. 

3.6 Sklepi iz empiričnega dela raziskave  

Na podlagi podatkov, ki so jih v mestnih občinah podali v Izjavah o oceni notranjega nadzora 

za leta 2013, 2014 in 2015, smo za komponento Kontrolno okolje ugotovili, da so župani 

mestnih občin seznanjeni z notranjimi kontrolami in razumejo njihov pomen, kar se odraža 

tudi v ravnanju vseh zaposlenih v občinski upravi. Podatki iz Poročila o stanju notranjega 

nadzora javnih financ v RS, ki zajema oceno kontrolnega okolja za vse slovenske občine, ne 
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odstopa bistveno od podatkov, ki jih prikazujejo samo v mestnih občinah. Ocene prikazujejo, 

da je kontrolno okolje vzpostavljeno na pretežnem področju poslovanja občin. Ugotavljamo, 

da se stanje na tem področju iz leta v leto izboljšuje. Prav tako smo prišli do ugotovitev, da se 

ocene, podane v izjavah, ujemajo z odgovori, ki so jih podali intervjuvanci. V svojih 

odgovorih so dejali, da zaposleni poznajo svoje pristojnosti in odgovornosti in pooblastila, 

spoštujejo kodeks etike in izvajajo naloge skladno z zahtevami delovnega mesta. Poudarjajo, 

da občine sprejemajo vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih financ na pretežnem delu 

poslovanja kot sestavni del dela in ne zgolj kot zakonsko obveznost. 

Na podlagi podatkov, ki so jih v mestnih občinah podali v Izjavah o oceni notranjega nadzora 

za leta 2013, 2014 in 2015, smo za komponento Ocena upravljanja s tveganji ugotovili, da se 

župani zavedajo, da je na tem področju potrebno narediti več aktivnosti in da tveganja niso 

opredeljena na celotnem področju poslovanja. Ugotavljamo, da tudi Poročilo o stanju 

notranjega nadzora javnih financ v RS kaže, da v občinah v zadnjih letih niso naredili večjih 

premikov na tem področju, kljub temu da se zavedajo velike nevarnosti, da se zaradi tega 

smotri in cilji ne bodo v celoti uresničili. Prav tako smo prišli do ugotovitev, da se ocene, 

podane v izjavah, ujemajo z odgovori, ki so jih podali intervjuvanci. Iz odgovorov je mogoče 

razbrati, da se v občinah zavedajo zakonske obveznosti po vzpostavitvi registra tveganj. 

Vendar: v vsaki občini imajo drugače urejen način vzpostavitve registra tveganj. Zavedajo se, 

da bi morali na tem področju izvesti določene aktivnosti za njegovo redno posodobitev. 

Enotnega načina oz. dokumenta, ki bi ga imele vse mestne občine, ni. Vendar se v vseh 

mestnih občinah zavedajo, da je narava dela takšna, da se je potrebno na tveganja pravočasno 

odzvati. 

Na podlagi podatkov, ki so jih v mestnih občinah podali v Izjavah o oceni notranjega nadzora 

za leta 2013, 2014 in 2015, smo za komponento Ocena sistema notranjih kontrol ugotovili, da 

mestne občine na pretežnem delu poslovanja izvajajo notranje kontrole. Iz Poročila o stanju 

notranjih kontrol javnih financ v RS, ki prikazuje podatke za vse slovenske občine, izhaja, da 

so v mestnih občinah bistveno bolje poskrbeli za izvajanje notranjih kontrol. Vzpostavitev 

tako zahtevnega sistema notranjih kontrol, ki obsega široko paleto potrebnih notranjih 

postopkov, navodil, organiziranosti, števila odgovornih oseb, je verjetno v manjših občinah, 

ki imajo bistveno manj zaposlenih kot mestne občine, težko zagotoviti v želeni zakonski 

obliki. Intervjuvanci so pojasnili, da je največ napora bilo potrebno vložiti v aktivnosti, kako 

prepričati zaposlene, da procesi poleg zakonske obveznosti prinašajo tudi določene koristi. 

Procese je bilo potrebno po posameznih področjih delovanja ustrezno dokumentirati. Jasno je 

bilo potrebno opredeliti pristojnosti in odgovornosti zaposlenih za izvajanje posameznih 

nalog, določiti odgovorne osebe, ki so zadolžene za spremljanje zakonodaje, ki vpliva na 

sprejem internih pravilnikov.  

Na podlagi podatkov, ki so jih v mestnih občinah podali v Izjavah o oceni notranjega nadzora 

za leta 2013, 2014 in 2015, smo za komponento Ocena sistema informiranja in komuniciranja 
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ugotovili, da imajo župani mestnih občin ustrezno informiranje in komuniciranje 

vzpostavljeno na pretežnem področju poslovanja. Prav tako je iz Poročila o stanju notranjega 

nadzora javnih financ v RS razbrati, da je skupna povprečna ocena primernosti sistema 

informiranja in komuniciranja za vse slovenske občine najbolje ocenjena komponenta, kar 

nakazuje, da informacijski sistemi tako v občinah kot v mestnih občinah omogočajo dober 

pretok informacij med poslovodstvom in zaposlenimi. Prav tako smo prišli do ugotovitev, da 

se ocene, podane v izjavah, ujemajo z odgovori, ki so jih podali intervjuvanci. Poudarili so, da 

brez pozitivnega odnosa in sodelovanja med poslovodstvom in zaposlenimi ne bi mogli 

doseči takšnih napredkov na področju izvajanja notranjega nadzora javnih financ. 

Na podlagi podatkov, ki so jih v mestnih občinah podali v Izjavah o oceni notranjega nadzora 

za leta 2013, 2014 in 2015, smo za komponento Ocena sistema nadziranja, ki vključuje 

notranje revidiranje, ugotovili, da imajo mestne občine vzpostavljen ustrezen sistem 

nadziranja na pretežnem področju poslovanja. Enake ocene veljajo tudi za vse slovenske 

občine, ki so prikazane v Poročilu o sistemu notranjega nadzora javnih financ v RS. Občine 

redno zagotavljajo izvajanje notranje revizije poslovanja. V večini občin zagotavljajo revizijo 

z zunanjimi izvajalci, vsako leto sklenejo pogodbo z zunanjo revizijsko hišo. Prav tako smo 

prišli do ugotovitev, da se ocene podane v izjavah ujemajo z odgovori, ki so jih podali 

intervjuvanci. Poudarili so pomen, ki ga mestne občine namenjajo ugotovitvam in 

priporočilom revizorjev. Njihova priporočila temeljito pregledajo ter ukrepajo, v kolikor je to 

potrebno. O ugotovitvah revizorjev seznanijo zaposlene, na katere se nanašajo določene 

ugotovitve, nepravilnosti ipd. Prav tako o ugotovitvah in priporočilih revizorjev seznanijo 

poslovodstvo.  

Iz analize ocen, ki jih občine podajo vsako leto z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih 

financ, in na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili od intervjuvanih oseb, ki se v izbrani 

občini najbolje spoznajo na postopke notranjega nadzora, ugotovimo, da ocene v izjavah 

odražajo realno sliko delovanja celotnega sistema notranjega nadzora. Metodologija, ki 

predpisuje način izpolnjevanja izjav, daje zadostna priporočila in navodila izpolnjevalcem 

izjav, da ugotovijo stanje na posameznih komponentah notranjega nadzora v svoji občini in na 

ta način podajo realno oceno. Izjave so zadosten kazalnik delovanja notranjega nadzora javnih 

financ v RS. Z določenimi popravki, predvsem v smislu upoštevanja priporočil občin, bi 

lahko ta del nadgradili in s tem zagotovili še bolj zanesljive podatke, ki so podane v samih 

izjavah.   
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4 SKLEP 

Rezultate raziskave Izvajanje notranjega nadzora javnih financ v mestnih občinah smo 

povezali s teoretičnimi izhodišči ter zasnovali priporočila za nadaljnji razvoj notranjega 

nadzora javnih financ v mestnih občinah ter nakazali priložnosti za nadaljnje raziskovanje.  

4.1 Povzetek iz celotne raziskave  

Namen magistrske naloge je bil raziskati prakso izvajanja notranjega nadzora v slovenskih 

mestnih občinah. Pri tem smo bili pozorni na doslednost izvajanja notranjega nadzora, 

mehanizmov poročanja in na morebitne omejitve ter ovire, na katere občine naletijo. Na 

podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave smo podali priporočila za izboljšanje postopkov, 

ki vplivajo na dosledno izvajanje notranjega nadzora javnih financ. 

 

Na podlagi namena magistrske naloge smo določili naslednje cilje: 

– Opraviti sistematični pregled cca. 60 - 80 aktualne in relevantne domače in tuje literature s 

področja managementa ter nalog managerjev s poudarkom na procesih kontrole za lažje 

obvladovanje tveganj. 

– Analizirati prakso izvajanja notranjega nadzora na podlagi rezultatov Izjave o oceni 

notranjega nadzora v enajstih slovenskih mestnih občinah za leta 2013, 2014 in 2015.  

– Opraviti intervjuje z vodstvenimi osebami v enajstih slovenskih mestnih občinah, ki 

poznajo in sodelujejo v procesu delovanja notranjega nadzora javnih financ z namenom 

pridobitve poglobljenega vpogleda v procese. 

– Oblikovati zaključke raziskave in na njihovi osnovi izoblikovanje predlogov za izboljšave 

na področju notranjega nadzora. 

S pomočjo ciljev, ki smo si jih zastavili pred študijem literature, smo z raziskavo želeli 

odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji:  

1. V kolikšni meri so mestne občine v Sloveniji uspele doseči urejeno strukturo notranjega 

nadzora javnih financ kot temelj uspešno delovanje občine, kot določajo smernice 

Evropske unije? 

2. Kakšna je vloga obvezne Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ pri 

zanesljivejšem delovanju notranjih kontrol, upravljanju s tveganji in doseganju smotrov in 

ciljev nasploh? 

Poleg zgoraj omenjenih raziskovalnih vprašanj smo glede na namen in cilje raziskave ter na 

podlagi študija strokovne literature in lastnega razmišljanja s pomočjo rezultatov Izjav in 

intervjujev prišli do naslednjih ugotovitev:  
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Ugotovitev 1: V mestnih občinah so v zadnjem desetletju naredili velik napredek k urejenemu 

sistemu notranjega nadzora javnih financ. V mestnih občinah so vzpostavili ustrezen sistem 

postopkov, procesov, odgovornosti zaposlenih ter izvajanje nalog skladno z zahtevami 

delovnih mest. Navedene aktivnosti so postale sestavni del njihovega dela. Navedeni postopki 

niso poraba časa vodstva in drugih zaposlenih in naj bi prinašali večje koristi kot stroške. 

Ugotovitev 2: Izvajanje urejene strukture notranjega nadzora javnih financ omogoča vodstvu 

prispevek k obvladovanju porabe javnih financ. 

Ugotovitev 3: S postopki oziroma procesi notranjega nadzora javnih financ se zagotavlja 

doseganje uspešnosti v poslovanju mestne občine, njene finančne zanesljivosti ter usklajenosti 

s predpisi. 

Ugotovitev 4: Proces poslovanja v mestnih občinah je urejen na način, da deloma omogoča 

odziv na tveganja in s tem doseganje smotrov in ciljev. V mestnih občinah imajo v pretežni 

meri vzpostavljene registre tveganj, vendar bi si želele, da jih bolj pogosto posodabljajo in 

ugotavljajo morebitna tveganja, ki bi lahko vplivala na dosego smotrov in ciljev. Vseh tveganj 

ni možno predvideti, zato je potrebno stalno prilagajati svoja ravnanja. 

Ugotovitev 5: Aktivnosti revizorjev so v mestnih občinah pripomogle k učinkovitejšemu 

delovanju notranjih kontrol. Zaposleni in poslovodstvo se odzivajo na ugotovitve in 

priporočila notranjih revizorjev. V občinah danes že samo poslovodstvo naroča revizorjem 

pregled tistih področij, kjer zaznavajo tveganja, predvsem z namenom, da jim priporočila 

notranjih revizorjev koristijo pri nadaljnjem delu. V občinah se nenehno trudijo, da izboljšajo 

sistem poslovanja in odpravljajo nepravilnosti. 

Ugotovitev 6: V mestnih občinah redno zagotavljajo notranje revidiranje bodisi z lastno ali 

skupno notranje revizijsko službo bodisi z zunanjimi izvajalci. Z notranjim revidiranjem je 

doseženo izboljšanje delovanja občinske uprave in zagotavljanje večje kakovosti dela. 

Narejen je velik korak in prispevek k doseganju strateških smotrov in ciljev v mestnih 

občinah na področju notranjega nadzora. 

Ugotovitev 7: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ni dovolj zanesljiv kazalnik 

delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ. Eden od bistvenih razlogov za to je v 

tem, da izjava ni prilagojena delu, ki bi se izrecno nanašalo na področja delovanja in 

pristojnosti občin. Zato se postavlja vprašanje, ali so ocene v Izjavah zadosten kazalnik 

delovanja notranjih kontrol. 

Ugotovitev 8: V mestnih občinah potrebujejo s strani UNP RS več informiranosti, strokovnih 

usmeritev o aktivnostih, ki jih od njih zahtevajo zakonski predpisi, o upravljanju s tveganji, o 

usposabljanju, o prenašanju dobre prakse. 
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Ugotovitev 9: V UNP RS naj bi namenili več aktivnosti in napora razvoju, usmerjanju in 

koordinaciji notranjega nadzora javnih financ v RS. Predvsem naj bi namenili večjo pozornost 

izobraževanju in usposabljanju ter osveščanju vodstva o pomenu notranjega nadzora javnih 

financ. 

Ugotovitev 10: Procesi notranjega nadzora so v ključnih procesih pripomogli k preprečevanju 

goljufij in korupcije. Predvsem pomembni so zgledi in odnosi, ki jih poslovodstvo daje 

svojim zaposlenim.  

4.2 Predlogi za izboljšanje 

Priporočilo 1: Priporočamo, da si v mestnih občinah s strani UNP RS izborijo več 

informiranosti, strokovnih usmeritev o upravljanju s tveganji, o aktivnostih, ki jih od njih 

zahtevajo zakonski predpisi, o usposabljanju in prenašanju dobre prakse. 

Priporočilo 2: Priporočamo, da v mestnih občinah pozovejo UNP RS, da nujno pristopi k 

posodobitvi Izjave. Priporočamo, da v mestnih občinah zahtevajo, da UNP RS čim prej 

pripravi dolgo pričakovano Izjavo o zanesljivosti sistema notranjega nadzora, s katero 

predstojniki oziroma poslovodni organi zagotavljajo, da so bila sredstva, ki so jim bila 

dodeljena za doseganje smotrov in ciljev, porabljena za predviden namen in da so poslovali 

zakonito, smotrno in preprečevali goljufije in korupcijo. Priporočamo, da si v mestnih občinah 

prizadevajo, da sta izjavi prilagojeni nalogam in aktivnostim, ki so v pristojnosti občin. 

Priporočilo 3: Priporočamo, da v mestnih občinah opozorijo UNP RS o pomenu njihovih 

svetovalnih dejavnosti, da izrazijo željo po večjem medsebojnem sodelovanju, zlasti z 

notranjimi revizorji, nudenju večje strokovne pomoči in podpore. Priporočamo, da v mestnih 

občinah pozovejo UNP RS k pripravi in posodobitvi strokovnih in zakonskih podlag s 

področja notranjega nadzora javnih financ, ki bi za občine pomenile velik doprinos. 

Priporočilo 4: Priporočamo, da UNP RS izvaja aktivnosti, ki bi prinesle pozitiven odnos 

predstojnika oz. poslovodnega organa občine do sistema notranjih kontrol, ki je zelo 

pomemben za delovanje in ravnanje. Poslovodstvo naj bi zaposlenim s svojimi pozitivnimi 

dejanji prenašalo jasno sporočilo odnosa do notranjih kontrol. 

Priporočilo 5: Priporočamo, da poslovodstvo mestnih občin aktivnosti in priporočila 

revizorjev razume kot pomemben del sistema notranjega nadzora, ki mu daje oceno 

ustreznosti in učinkovitosti notranjih kontrol. Priporočamo, da se poslovodstvo mestnih občin 

zaveda, da aktivnosti in priporočila notranjih revizorjev ne zmanjšuje njihove odgovornosti za 

vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov notranjih kontrol. 

Priporočilo 6: Priporočamo, da predstojniki oz. poslovodni organi ne dovolijo, da procesi 

notranjega nadzora postanejo statični, temveč naj bi nenehno spremljati aktivnosti notranjega 
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nadzora. Priporočamo, da naj se predvidijo ustrezni ukrepi za obvladovanje nepričakovanih 

dogodkov, ki bi lahko vplivali na doseganje smotrov in ciljev. 

Priporočilo 7: Priporočamo, da se poslovodstvo zaveda pomembnosti ustreznih 

komunikacijskih sistemov, pretoka informacij med poslovodstvom ter zaposlenimi, ki 

omogočajo spremljanje kakovosti dela ter pravočasno odzivanje ob morebitnih tveganjih.  

Priporočilo 8: Priporočamo, da si mestne občine prizadevajo, da so delovni postopki 

dokumentirani, zaposleni naj se seznanijo z njimi in naj bi se zavedali njihove pristojnosti in 

odgovornosti. Priporočamo, da se navodila, postopki redno spremljajo, dopolnjujejo skladno s 

spremembami ter da so zaposleni sproti seznanjeni z njimi. 

Priporočilo 9: Priporočamo, da predstojnik oz. poslovodni organ občine podpira delovanje 

procesov notranjega nadzora javnih financ, saj je v skladu z zakonom o javnih financah 

pristojen in odgovoren za delovanje notranjega nadzora javnih financ v mestni občini. 

4.3 Prispevek k managerski znanosti in stroki  

V magistrski nalogi smo s študijem in pregledom literature ter empiričnim raziskovanjem 

podrobneje raziskali izvajanje notranjega nadzora javnih financ v vseh 11 slovenskih mestnih 

občinah. Zanimali sta nas predvsem praksa izvajanja notranjega nadzora v slovenskih mestnih 

občinah. Pri tem smo posebno pozornost namenili doslednosti izvajanja notranjega nadzora, 

mehanizmom poročanja in morebitnim omejitvam ter oviram, na katere v mestnih občinah 

naletijo pri vsakodnevnem izvajanju. 

Analiza doslej opravljenih raziskav s področja izvajanja notranjega nadzora javni financ v 

slovenskih mestnih občinah je pokazala, da na tem področju, razen nekaterih magistrskih 

nalog, ni take raziskave, še posebej ne na vzorcu samih mestnih občin. Ugotovili smo, da je 

pomanjkanje raziskovanja predvsem v delu, ki bi nam podal odgovore, ali so v občinah sistem 

notranjega nadzora sprejeli kot sestavni del svojega dela oziroma ali jim to še vedno 

predstavlja le zakonsko obveznost. Posebno pozornost smo namenili postopkom in procesom, 

ki so jih vpeljali v mestnih občinah v teh letih, kakšen je zgled samega vodstva do teh 

aktivnosti, kako se občine odzivajo na priporočila revizorjev, kako ti postopki vplivajo na 

področje goljufije in korupcije. Vsa zastavljena raziskovalna vprašanja smo podkrepili z 

ocenami, ki jih v občinah vsako leto podajo z Izjavo o oceni notranjega nadzora o samem 

pomenu in verodostojnosti teh ocen. Tako kompleksne raziskave, ki bi podala odgovore na 

celovito izvajanje notranjega nadzora javnih financ na področju mestnih občin, nismo 

zasledili. 

Empirični del raziskave odraža stanje izvajanja notranjega nadzora v vseh enajstih mestnih 

občinah, ki so jih podale na predpisanem obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih 

financ. Raziskava je podkrepljena s primerjalnimi podatki, ki jih vsako leto zbira Urad za 
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nadzor proračuna RS ter z izvedenimi polstrukturiranimi intervjuji z vodstvenimi osebami, ki 

poznajo sistem notranjega nadzora v mestni občini. V magistrski nalogi s svojimi izvirnimi 

spoznanji odpiramo nova vprašanja in ugotovitve na področju izvajanja notranjega nadzora 

javnih financ ter nakazujemo priložnosti za nadaljnje raziskovanje omenjenega področja. 

Prispevek k znanosti je med drugim tudi ugotovitev, da v mestnih občinah potrebujejo več 

informiranosti, strokovnih usmeritev o izobraževanju in usposabljanju ter o prenašanju dobre 

prakse s strani UNP RS. Prispevek k managerski znanosti in stroki je med drugim tudi 

ugotovitev, da je potrebno posodobiti Izjavo o oceni notranjega nadzora, ki bo bolj 

prilagojena nalogam in aktivnostim, ki so v pristojnosti mestnih občin. Pomemben prispevek 

k managerski znanosti in stroki je tudi ugotovitev, kako doseči pozitiven odnos predstojnika 

oz. poslovodnega organa v mestni občini do sistema notranjih kontrol, ki je zelo pomemben 

za doseganje smotrov in ciljev v mestni občini. 

Na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela raziskave o delovanju notranjega nadzora javnih 

financ ter ugotovitev iz intervjujev, ki smo jih opravili z vsemi odgovornimi osebami v 

enajstih mestnih občinah, smo zasnovali predloge za izboljšanje. Ti predlogi bodo praktično 

koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in 

kontroliranjem notranjega naziranja v mestnih občinah.  

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Iz proučevanja dostopne literature, pregleda dobrih domačih in mednarodnih praks, analize 

Izjav, ki so jih za leta 2013, 2014 in 2015 podale mestne občine, ter odgovorov udeležencev 

empirične raziskave je mogoče ugotoviti, da se na področju notranjega nadzora javnih financ 

ponujajo številne možnosti za nadaljnje raziskave.  

Možnosti nadaljnjih raziskav je po našem mnenju še veliko, v nadaljevanju pa se omejujemo 

na predloge tiste raziskave, ki bi po našem mnenju pripomogla k razvoju področja in 

ozaveščanju o pomenu notranjega nadzora javnih financ v občinah.  

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem poslovodstvo PU 

poda oceno o delovanju sistema notranjega nadzora ter ugotovi, kako uspešno sistem 

omogoča doseganje ciljev PU tako na finančnem kot celotnem poslovanje PU. Namen je 

podati čim bolj realno oceno o stanju na tem področju pri določenem proračunskem 

uporabniku. Zato je pomembno, da vsi, ki izvajajo ocenjevanje, dovolj dobro poznajo koncept 

notranjega nadzora javnih financ, da so jim jasne naloge, ki jih pri ocenjevanju imajo, in da 

ocenitev izvedejo s potrebno skrbnostjo. Vloga predstojnika z zgledom, ki ga daje nižjim 

ravnem organiziranosti vodstva in drugim zaposlenim, je pri tem ključnega pomena.  

Dobro bi bilo opraviti raziskavo o izvajanju načina priprave vsakoletnih ocen notranjega 

nadzora javnih financ v mestnih občinah. Kakšni po postopki izvajanja ocenitev, ali 
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ocenjevalci dovolj dobro poznajo namen, postopke, ali bi bilo potrebno posebno 

izobraževanje in usposabljanje, ali je čas izpolnjevanja Izjav primeren, ali bi morali takšno 

ocenitev narediti večkrat na leto? Kako pripraviti postopke ocenitve, katerih izvedba ne bi 

povzročila nepotrebnih stroškov?  

Mestnim občinam se vsako leto dodajajo nove zakonske naloge, ki jih morajo izvajati in 

zagotavljati. Sredstev, ki bi jih država za ta namen morala zagotavljati, pa je iz leta v leto 

manj. Postopki vzpostavitve in dobrega izvajanja postopkov in procesov notranjega nadzora 

so prinesli tudi določene aktivnosti in zadolžitve, ki so povezane s stroški. Za zaposlene so te 

aktivnosti pomenile dodatne naloge, saj novih zaposlitev zaradi tega marsikje ni bilo. 

Zanimivo bi bilo pripraviti analizo koristi, ki so jih prinesli vzpostavljeni procesi notranjega 

nadzora, virov, ki so bili porabljeni za njeno izvedbo, ter obseg nalog, ki so jih v mestnih 

občinah pridobili na ta način. 

V raziskavi smo ugotovili in poudarili pomen vodstva in njegovega odnosa do postopkov 

notranjega nadzora javnih financ. Zanimivo bi bilo raziskati, v kolikšni meri se je dvignila 

zavest vodstva na različnih ravneh, kakšna je njihova odgovornost za vzpostavitev in 

delovanje ustreznega kontrolnega sistema, ki pomaga obvladovati tveganja in zagotoviti 

doseganje smotrov in ciljev. Prav tako bi bilo zanimivo ugotoviti morebitne šibke točke 

sistema notranjega nadziranja in podati predloge za izboljšale.  

Pri možnem nadaljnjem raziskovanju izvajanja notranjega nadziranja v mestnih občinah bi 

lahko podobno raziskavo opravili tudi v sosednjih in/ali primerljivih državah s podobnimi ali 

drugačnimi znanstvenoraziskovalnimi metodami. 
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PRAVNI VIRI 

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o 

pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06). Uradni 

list RS, št. 8/07. 

Zakon o javnih financah. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18. 
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Priloga 1 Prošnja za intervju



 

 



Priloga 1 

 

Velenje, 25. 10. 2017  

 

PROŠNJA ZA INTERVJU  

  

Spoštovana ga. direktorica, g. direktor občinske uprave mestne občine!  

V okviru magistrskega študija Fakultete za management Koper pripravljam raziskavo z 

naslovom Izvajanje notranjega nadzora v mestnih občinah. V zvezi z raziskavo želim 

opraviti tudi delno strukturirane individualne intervjuje z  vodstvenimi osebami v slovenskih 

mestnih občinah, ki poznajo in sodelujejo v procesu delovanja notranjega nadzora javnih 

financ, z namenom pridobitve poglobljenega vpogleda v procese. Vprašanja za intervju sem 

zasnovala na podlagi študije literature in analize rezultatov Izjav o oceni notranjega nadzora 

javnih financ v slovenskih mestnih občinah za leta 2013, 2014 in 2015, ki so obvezna priloga 

letnega poročila. 

Intervju bi želela opraviti osebno na sedežu vaše mestne občine in jih za potrebe analize tudi 

posneti, saj je sprotno zapisovanje odgovorov moteče in zamudno. Zapise bom hranila le za 

namene raziskave, zapise opravljenih intervjujev pa bom intervjuvancem posredovala prek 

elektronske pošte in jim s tem omogočila vpogled ter možnost podajanja dodatnih opomb. 

Osebni podatki o intervjuvancih in mestnih občin ne bodo javni.   

Z analizo in interpretacijo različnih informacij, ki jih bom dobila s študijem literature, s 

pomočjo rezultatov Izjav o oceni notranjega nadzora javnih financ in intervjuja z vodstvenimi 

osebami v slovenskih mestnih občinah bom raziskala prakso izvajanja notranjega nadzora v 

slovenskih mestnih občinah. Pri tem bom pozorna na doslednost izvajanja notranjega 

nadzora, mehanizmov poročanja in na morebitne omejitve ter ovire, pri katerih občine 

naletijo pri vsakodnevnem izvajanju teh. Na podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave, bom 

podala priporočila za izboljšanje postopkov, ki vplivajo na dosledno izvajanje notranjega 

nadzora javnih financ. 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in za izkazano zaupanje.  

S spoštovanjem. 

  

Amra Kadrić 


