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POVZETEK 

Management in vodenje sta zelo pomembna in nujna v vsaki organizaciji. Kljub temu da sta 

pojma zelo povezana, se med seboj razlikujeta. Medtem ko je management odgovoren za 

poslovanje celotne organizacije, je naloga vodenja predvsem motiviranje zaposlenih za 

doseganje čim boljših rezultatov. Pomen uspešnega in razvojno usmerjenega managementa se 

je v javni upravi še posebej pokazal pri razvoju e-uprave. Projekt informatizacije matičnih 

knjig kot temeljne evidence osebnega stanja državljanov in vključitve v e-poslovanje bi težko 

uspel brez močne podpore managementa, spremenjene filozofije in truda vseh zaposlenih. 

Danes je to sodobna, računalniško vodena evidenca – matični register. 

Ključne besede: management, vodenje, organizacija, vodenje evidenc, javna uprava, 

elektronsko poslovanje,  matični register,  raziskava.  

SUMMARY 

Management and leadership are very important and necessary in every organization. Despite 

that the terms are very connected, they have differences. While management is responsible for 

the business operation of the entire organization, the task of the leadership is particularly 

motivating of employees to reach the best possible results. The importance of successful and 

developmental oriented management in the public administration became particularly 

noticeable at the development of the e-administration. The project of computerization of the 

Register of Deaths, Births and Marriages as the main evidence of the personal state of citizen 

and the integration into the e-commerce would hardly be a success without the strong support 

of the management, the altered philosophy and effort of all employees. Today this is a 

modern, computer leaded evidence – the Register of Deaths, Births and Marriages. 

Keywords: management, leadership, organization, register leadership, public administration, 

c-commerce, Register of Deaths, Births and Marriages, research.  

 

UDK: 35:005.9(043.2) 

 

 

 





 

 V 

VSEBINA 

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

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

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

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge ............................................ 6 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ................................ 6 

2 Management vodenja .......................................................................................................... 7 

2.1 Razvoj znanosti o managementu.................................................................................... 7 

2.2 Management ................................................................................................................... 9 

2.3 Vodenje ........................................................................................................................ 12 

2.4 Management v javni upravi.......................................................................................... 15 

2.5 Novi javni management ............................................................................................... 17 

2.6 Reforma javnega sektorja............................................................................................. 18 

2.7 Elektronsko poslovanje v javni upravi ......................................................................... 19 

2.8 Izmenjava podatkov med registri ................................................................................. 20 

2.9 Elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva ........................................... 22 

3 Matične knjige ................................................................................................................... 24 

3.1 Zgodovina matičnih knjig ............................................................................................ 24 

3.2 Državne matične knjige ............................................................................................... 26 

3.3 Zakon o matičnih knjigah ............................................................................................ 27 

4 Matični register .................................................................................................................. 29 

4.1 Vzpostavitev in vodenje matičnega registra ................................................................ 29 

4.2 Hramba in obnova matičnega registra ......................................................................... 29 

4.3 Informatizacija matičnega registra ............................................................................... 30 

4.4 Managerski vidik vodenja v javni upravi ..................................................................... 31 

5 Študija primera .................................................................................................................. 34 

5.1 Postopek elektronske prijave rojstva ........................................................................... 34 

5.2 Postopek vpisa rojstva v matični register ..................................................................... 36 

5.3 Primerjalna analiza ....................................................................................................... 36 

6 Ugotovitve in priporočila .................................................................................................. 39 

7 Sklep .................................................................................................................................... 40 

Literatura ................................................................................................................................ 43 

Priloge ...................................................................................................................................... 47 

 

 

 



 VI 

PONAZORILA   

Slika 1: Tok podatkov centralnega registra prebivalstva ......................................................... 22 

Slika 2: Shema sistema e-rojstva .............................................................................................. 35 

 

Preglednica 1: Razlike med managerji in vodji po Bennisu, 1989 .......................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

KRAJŠAVE 

AR        azilni register 

CRP      centralni register prebivalstva 

CSD center za socialno delo 

CVI Center vlade RS za informatiko 

DKP diplomatsko konzularno predstavništvo 

DOS disk operating system 

DURS Davčni urad R Slovenije 

EMŠO enotna matična številka občana 

EU Evropska unija 

e-VEM državni portal za poslovne subjekte 

FLRJ Federativna ljudska republika Jugoslavija 

GURS Geodetska uprava R Slovenije 

IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IPS istospolna partnerska skupnost 

IS informacijski sistem 

IT informacijska tehnologija 

IVZ Inštitut za varovanje zdravja  

JPS Jamstveni in preživninski sklad 

JU  javna uprava 

KDD Centralna klirinško depotna družba 

KLO krajevni ljudski odbor 

KU krajevni urad 

LO ljudski odbor 

MK matična knjiga 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano 

MKU matična knjiga umrlih 

MLO mestni ljudski odbor 

MO  matično območje 



 VIII 

MORS Ministrstvo za obrambo 

MR matični register 

MRRSP matični register in register stalnega prebivalstva 

MU matični urad 

NJM novi javni management 

OI evidenca osebnih izkaznic 

OLO okrajni ljudski odbor 

PL evidenca potnih listin 

PMK poročna matična knjiga 

PRS poslovni register Slovenije 

RD register državljanstev 

RMK rojstna matična knjiga 

RPE register prostorskih enot 

RS  republika Slovenija 

RSP register stalnega prebivalstva 

RT register tujcev 

SRS Socialistična republika Slovenija 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

UE upravna enota 

UPB uradno prečiščeno besedilo 

VLOP vpogled v lastne osebne podatke 

ZCRP Zakon o centralnem registru prebivalstva 

ZJU Zakon o javnih uslužbencih 

ZMatR Zakon o matičnem registru 

ZMK Zakon o matičnih knjigah 

ZOI Zakon o osebnem imenu 

ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

ZRSZ Zavod R Slovenije za zaposlovanje 

ZVN zbirka vrednotenja nepremičnin 

ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov 



 

 IX 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

ŽVN skavtska šola Življenje v naravi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

1 

1  UVOD    

Uspešen management je odločilen za uspeh vsake organizacije. V času, ko so spremembe 

postale stalnica v našem življenju lahko preživijo le tiste organizacije, ki so sposobne 

spremembe predvideti in se nanje pravočasno odzivati. Vedno večje spremembe v okolju in 

hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije so zahtevale tudi odziv javne uprave, 

ki je prelomnico doživela z uvedbo e-uprave, kar je prineslo velike spremembe na področju 

poslovanja.  

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Izraz management se uporablja za vodilne in vodstvene delavce oz. za strokovnjake na 

področju obvladovanja organizacije in ljudi ter za vse z njimi povezane dejavnosti, kot so 

načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje. Uporablja se za vse managerje v 

organizaciji, torej za vodenje na vseh ravneh. Beseda »management« sicer pomeni vodenje v 

širšem pomenu besede, pojem »vodenje« pa je prevod angleške besede »leadership« in 

pomeni vodenje v ožjem pomenu. Managerji načrtujejo, organizirajo, vodijo in kontrolirajo 

delo. Osnovno delo vodij pa je, da vplivajo na sodelavce tako, da dosežejo zastavljene cilje. 

To dosežejo s pravilno komunikacijo, z motiviranjem in zgledi. Vodenje je ena izmed 

managerskih funkcij (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 73). 

Management odločilno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Obvladovanje sistema in 

tehnik managementa je nujno potrebno za učinkovito in uspešno delo poslovodnih delavcev. 

Manager je tisti, ki vodi podjetje in ljudi. Postavijo ga lastniki ali upravljavci. Manager 

usmerja materialne in človeške vire ter vodi delo podjetja ali posamezne organizacijske enote 

znotraj podjetja. Managerji tako niso le glavni direktorji, ampak vsi tisti, ki vodijo sodelavce, 

da bi skupaj dosegli zastavljene cilje. Uspešen manager je torej tisti, ki obvladuje organizacijo 

na način, da bo ta učinkovito in uspešno dosegla zastavljene cilje, kar pomeni, da presega ali 

vsaj dosega pričakovanja udeležencev. Zato naj bi bil manager podjeten, sposoben in trezen 

človek, vreden zaupanja. Prav tako mora imeti strokovno znanje in sposobnost voditi ljudi, 

obenem pa mora biti verodostojen in pošten (Biloslavo 2008, 20-21). 

Obvladovanje organizacije je zato temeljna dejavnost managerja. Zajema dva vidika za 

doseganje ciljev, in sicer organizacijo kot interesno združbo in organizacijo kot instrument 

oblasti. Instrumentni vidik je t. i. trdi vidik in pomeni red in disciplino ter predpisane 

postopke. V taki organizaciji so ljudje po navadi le sredstvo za doseganje zastavljenih ciljev.  

Interesni vidik je t. i. mehki vidik, ki izhaja iz interesov ljudi. Organizacija naj bi bila v prvi 

vrsti skupnost ljudi, ki bodo skupaj uresničevali cilje, zaradi katerih je organizacija sploh 

nastala. Pomembno je, da ljudje verjamejo in zaupajo managementu, da mu sledijo v idejah in 

razvoju in so tako pripravljeni dolgoročno sodelovati z organizacijo. Ker je organizacija živ 
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organizem, ki ga tvorijo ljudje in njihovi interesi, je obvladovanje organizacije predvsem 

obvladovanje ljudi, in sicer udeležencev v notranjem in zunanjem okolju. 

Obvladovanje pomeni urejanje zadev, ki so lahko za organizacijo priložnosti, ki izhajajo iz 

notranjih prednosti organizacije ali zunanjih priložnosti, ali pa urejanje težav, ki izhajajo iz 

slabosti organizacije ali nevarnosti, ki prežijo iz njenega zunanjega okolja (Biloslavo 2008, 

27-28). 

Vsaka dejavnost managementa temelji na odločanju. Odločanje postaja poleg obvladovanja 

vedno bolj pomembno za uspešno poslovanje in kot proces predvideva obstoj vsaj treh stvari, 

in sicer razlogov za odločitev, različnih rešitev in meril, na osnovi katerih izbiramo. 

Odločanje torej pomeni izbiro med različnimi možnostmi oz. sprejemanje najbolj primerne 

odločitve v dani situaciji, zato je pomembno za razreševanje problemskega stanja ali njegove 

preprečitve (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 25–26). Delo managerjev poteka na več 

ravneh, in sicer na ravni vršnega, srednjega in nižjega managementa.  

Različni avtorji na različne načine opredeljujejo management in vodenje, vendar pa so si 

vsebinske opredelitve, ki so predstavljene v nadaljevanju, precej podobne.  

»Vedo o managementu razumemo kot proučevanje dela managerjev in dajanje napotkov 

managerjem, kako naj uravnavajo delovanje organizacij, da bo dosežena njihova uspešnost ali 

vsaj učinkovitost posameznih delov« (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 4). 

Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno kakovostno vodenje, ki je danes zaradi nenehnih 

sprememb v okolju, ki potrebujejo hitre odzive, vedno bolj zahtevno. S klasičnimi metodami 

vodenja zato ni več možno pravočasno odgovarjati na izzive v okolju. Potreben je nek nov 

način vodenja. Tako kot se okolje stalno spreminja, mora tudi organizacija svoje delovanje 

stalno izboljševati. S svojim načinom izvajanja nalog mora pravočasno odgovarjati na izzive, 

ki jih postavlja vedno hitreje spreminjajoče se notranje in zunanje okolje (Pucelj in Pucelj 

2004, 10–11). 

Nekdanji predsednik in generalni direktor General Motorsa Roger Smith je nekoč dejal, da se 

umetnost managementa začne z vizijo in kakovostjo, ki nikoli ni bila tako pomembna kot 

danes. Konkurenčnost, za nekatere korporacije pa celo sam obstanek, je odvisna od 

managerskih sposobnosti, da jasno vidijo nove stvari ali nov način izvajanja starih stvari, da 

znajo prenesti dobre izkušnje iz preteklosti, da organizirajo in reorganizirajo aktivnosti in na 

ta način spremenijo smer dogajanja (Bennis 1994, po Pucelj 2004, 11). Organizacija, ki 

spremembam ne sledi na vseh področjih, je lahko obsojena na propad.  

Razvoj managementa je tesno povezan z razvojem gospodarjenja, ki je dal poudarek na 

usklajevanje kot temelju managementa. Z večanjem tehnične delitve dela se je namreč 

povečala potreba po usklajevanju dela v neko celoto. Management je tako usklajevanje 
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razdeljenega dela in tudi usklajevanje skupin in posameznikov (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 51).  

»Glavna naloga managerja na kateri koli ravni organizacije je ustvariti ekipo, ki bo sposobna 

realizirati postavljene cilje nadrejene ravni« (Pirc 2006, 94). Niso namreč dovolj le ideje, pa 

če so še tako dobre. Pomembno je tudi, da imamo ljudi, s katerimi jih bomo skupaj realizirali. 

Vodja mora zato biti sposoben ljudi prepričati, da je ideja primerna za izvedbo in da je 

(predvsem) v korist vseh udeležencev (Pucelj in Pucelj 2004, 75).  

Drucker (2001) uči, da management temelji predvsem na nekaterih ključnih načelih. Pravi, da 

se management osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi pripraviti do tega, da bodo 

delovali usklajeno za skupne cilje. To je namreč smisel celotnega združevanja ljudi v 

organizacije in tudi razlog, da je vodenje ljudi velikokrat odločilni element v uspehu 

organizacije. Vsaka organizacija potrebuje predanost k skupnim ciljem in vrednotam. Brez 

takšne predanosti namreč ni organizacije, ampak je samo kaos. Organizacija mora zato imeti 

preproste, dosegljive cilje, ki so poznani vsem zaposlenim. Management mora organizaciji in 

vsakemu njenemu članu omogočiti, da raste in razvija svoje sposobnosti. Vsaka organizacija 

naj bi bila učeča se organizacija, v kateri sta učenje in razvoj vključena v vse njene stopnje 

obstoja. 

Higgins (1991, 500) je vodenje opredelil kot ustvarjalno reševanje težav, ki se nanašajo na 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za doseganje ciljev, 

poslanstva in vizije razvoja podjetja. Prav tako meni, da je vodenje sposobnost prepričati 

druge, da sledijo določenim ciljem, kar pa se doseže le s povezovanjem in motiviranjem ljudi 

(po Pirc, 2006, 19). 

Brajša (1983, 187) opredeljuje vodenje kot zelo zapleten medosebni proces. Gre namreč za 

delo z ljudmi, ki so zapletena in zahtevna bitja (po Buzeti 2010, 7). 

Mintzberg (1994) meni, da je treba za zagotovitev uspeha v neki organizaciji zgraditi močno 

jedro ljudi, ki jih resnično skrbi za položaj, v katerem se nahaja, in ki imajo ideje. Te ideje pa 

morajo skozi organizacijo potovati svobodno in enostavno (po Pucelj in Pucelj 2004, 86). 

Fullan (2001) navaja, da ne potrebujemo vodij, ki nas bi vodili skozi svet, ampak vodje, ki nas 

bodo vodili v spopad s težavami, ki nas bodo naučile, kako se z njimi soočiti in jih znati 

reševati (po Pucelj in Pucelj 2004, 72).  

Poslovodenje v pridobitni organizaciji in v nepridobitni dejavnosti se razlikuje zaradi 

različnih ciljev in različnih strategij za njihovo doseganje. V osnovi pa so razlike zelo majhne 

– v obeh primerih je naloga managementa, da načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje 

delovanje organizacije, da bi ta dosegla zastavljene cilje, pridobitne ali nepridobitne (Pirc 

2006, 29). 
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Zaradi sprememb v svetovnem gospodarstvu je treba poleg uspešnega in učinkovitega 

zasebnega sektorja razvijati in izboljševati tudi konkurenčen javni sektor (Tomaževič 2005, 

39). Slovenska javna uprava se mora zato prilagajati spremembam v okolju z modernizacijo 

organizacijskih struktur in procesov. V mnogih državah so prišli do spoznanja, da javni sektor 

v primerjavi z zasebnim ne izkoristi vseh razvojnih spoznanj managementa in tehnologije ter 

da deluje preveč zaprto in samozadostno. V tem vidijo možnosti nadaljnjega razvoja 

njegovega učinkovitega delovanja (Pečar 2004, po Fras 2011-15). 

Glavna značilnost sodobnega časa so torej spremembe, ki so postale vsesplošne in konstantne 

in zato normalno stanje v življenju posameznika in organizacije (Pirc 2006, 61). Vsaka 

sprememba sproži negativen odziv oz. upor. Ljudje po navadi nismo naklonjeni spremembam, 

največkrat zaradi strahu pred neznanim (ogroženost) in iščemo razloge ter načine, kako bi se 

jim izognili.  To še posebej  velja za večje organizacije, kamor lahko štejemo tudi javno 

upravo. Obvladovanje sprememb in odziv na spremembe, to je načrtovanje, organiziranje, 

usmerjanje in nadzorovanje primernih dejavnosti, je zato temeljna naloga managementa. 

Statično obravnavanje, ki je bilo značilno v preteklosti, je sprejemljivo predvsem v stabilnih 

okoljih, ki se počasi spreminjajo, v okolju, ki se hitro spreminja, pa je tak pristop 

nesprejemljiv in nevaren.  

V preteklosti je bilo okolje, v katerem je delovala javna uprava, stabilno in predvidljivo, zato 

se uprava zaradi rutinskega dela in utečenih postopkov ni dovolj prilagajala spremembam v 

okolju (Kren 2004 v Brezovšek in Haček, 2004, 58). Danes pa se birokratske organizacijske 

strukture težko prilagajajo hitrim spremembam v okolju, zato se mora uprava spremeniti iz 

birokratske v procesno organizacijo. 

Država deluje s pomočjo javne uprave kot strokovnega izvršilnega mehanizma (Virant 2004, 

po Fras 2011, 15). Javna uprava je aparat, s pomočjo katerega država uresničuje svoje cilje. 

Brez države ni javne uprave in brez javne uprave ni države. 

Slovenska javna uprava je tako kot njeno družbeno okolje v zadnjih dvajsetih letih doživela 

spremembe (Virant 2009, po Fras 2011, 16). V upravi se vedno bolj uveljavlja načelo 

usmerjenosti k uporabniku. Pričakovanja javnosti so vedno večja. Pojavile so se zahteve po 

cenejši in uporabnikom bolj prijazni javni upravi. Storitve naj bi bile opravljene kakovostno 

in hitro. Uprava naj bi tako delovala učinkovito, predvsem z vidika zniževanja stroškov 

poslovanja in zagotavljanja kakovostnih storitev. Velja namreč splošno prepričanje, da je 

javna uprava neučinkovita, preobsežna, potratna in preveč obremenjujoča za posameznika in  

gospodarstvo. Koristi od kakovostne in učinkovite javne uprave bi tako imela celotna družba. 

Na uspešnost javne uprave vpliva veliko dejavnikov. Vodenje je najpomembnejše med njimi. 

Vodilni imajo veliko pristojnosti in odgovornosti ter moč, da sprožijo procese spreminjanja 

(Stare in Seljak 2006, po Zupančič 2012, 7).  
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Managerjem v javnem sektorju so lahko v pomoč managerji iz zasebnega sektorja, ki imajo 

bogate izkušnje na tem področju (Virant 2009, po Fras 2011, 17), vendar pa je delo javne 

uprave kompleksno in zahtevno, kar vpliva tudi na management. Deluje v kompleksnem in 

nepredvidljivem političnem okolju, ki ga označujejo nekatere posebnosti, kot sta npr. menjava 

oblasti in usmerjenost v kratkoročne uspehe, ki so vezane na vladni mandat. Strateške 

odločitve v javni upravi so namreč skoraj vedno politično pogojene. Prav tako je javna uprava 

financirana iz proračuna, zato management v javni upravi ni izpostavljen tržnim pritiskom. 

Management javne uprave mora z razpoložljivimi viri doseči čim boljše učinke in poskrbeti 

za čim boljšo izrabo kadrovskega potenciala, ki je največje bogastvo organizacije. Sposobnost 

ravnanja z ljudmi je tako enakovredno strokovnemu znanju managerja na področju, ki ga 

vodi.  

Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) 

za obdobje od leta 2001 do leta 2004, ki jo je pripravil Center Vlade RS za informatiko v 

sodelovanju z ostalimi državnimi organi RS in zunanjimi strokovnjaki, predstavlja osnovo 

prehodu javne uprave RS v informacijsko družbo s poudarkom na uvedbi elektronskega 

poslovanja kot njeni temeljni značilnosti. V javni upravi do tega časa ni bilo pravega vzroka 

za prenovo delovnih procesov in organizacijske strukture. Procesi javne uprave so bili namreč 

tekom let utečeni in opredeljeni z zakoni, uredbami in drugimi akti. Z uvajanjem 

elektronskega poslovanja v javno upravo pa se je pokazala prava priložnost za prenovo 

procesov. Z uvedbo nove organizacijske strukture in prenove procesov se pokaže tudi vedno 

večja potreba po uspešnem in učinkovitem managementu. Prenova procesov namreč zahteva 

dobro obvladovanje organizacije in povezovanje med vsemi udeleženci v procesu, tako 

notranjimi kot zunanjimi. Management vpliva na prenovo z oblikovanjem politike, vizije, 

strategije, postopkov in odločitev. Poleg tega oblikuje ključne kazalnike uspešnosti v zvezi s 

postavljenimi roki, kakovostjo izvedbe in stroški.  

Cilj preoblikovanja je torej doseči kakovostnejše in učinkovitejše poslovanje v javni upravi, 

njeno odprtost in preglednost delovanja ter usmerjenost k uporabnikom. Ključ do 

zastavljenega cilja je e-uprava. 

»E-uprava je uprava, katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih dokumentov,  

e-poslovanja in interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju ter na uvajanju novih 

sistemskih in organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja« (Vintar in Grad 2004, 5). 

E-uprava omogoča dosegljivost storitev na enem mestu preko spleta ali mobilnega telefona. 

Zagotavlja povezovanje uradnih evidenc, kar uradnikom omogoča dostop do potrebnih 

podatkov brez pomoči državljanov (pošiljanje od vrat do vrat), odpravlja administrativne 

ovire, dosega visoko stopnjo preglednosti nad javno upravo in izboljšuje zaupanje v njeno 

delovanje (Virant 2008 v Batagelj idr. 2008, 7). 
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomskega dela je opredeliti management in vodenje, kot eno izmed funkcij 

managementa v organizaciji. Vedno bolj se namreč poudarja pomen dobrega vodenja. Danes 

namreč ni več dovolj, da so zaposleni samo zadovoljni v organizaciji, ampak je za učinkovito 

in uspešno organizacijo vedno bolj pomembno tudi to, da so predani svojemu delu in 

organizaciji. Zanimajo nas pomen vodenja in prisotnost v javni upravi ter vloga pri 

elektronskem vodenju matičnih knjig (v nadaljevanju: MK).  

Pri pisanju diplomske naloge sledimo naslednjim ciljem 

– proučiti domačo in tujo literaturo, 

– opredeliti vlogo managementa in vodenja v javni upravi, 

– analizirati elektronsko vodenje MK v javni upravi z vidika managerskega pristopa, 

– ugotoviti prednosti elektronskega vodenja MK v primerjavi z njihovim ročnim vodenjem, 

– na osnovi ugotovitev in študije primera managerskega pristopa in vodenja v javni upravi 

podati predloge za izboljšave. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

opredelimo pomen managementa in vpliv vodenja managerjev na uspešno poslovanje 

podjetja. Pri tem uporabimo literaturo in vire različnih domačih in tujih avtorjev.  

V empiričnem delu na osnovi študije primera analiziramo sedanje stanje, s primerjalno 

analizo pa ugotavljamo prednosti managerskega pristopa in vodenja v javni upravi. Rezultate 

ugotovitev podamo opisno, tabelarno in slikovno.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da management pomembno vpliva na uspešno poslovanje podjetja. Vodenje 

je vedno bolj pomembno predvsem v smislu, kako prepričati ljudi, da bodo sledili ciljem ter 

predano in kakovostno opravljali svoje delo. Prav tako kot v zasebnem sektorju sta 

globalizacija in hiter tehnološki razvoj zahtevala tudi spremembe v javni upravi. Pojavile so 

se zahteve po cenejši, učinkovitejši in uporabnikom prijaznejši javni upravi. 

Predpostavljamo, da bomo imeli pri pisanju diplomske naloge na voljo dovolj literature. 

Teoretični del naloge bo temeljil na literaturi, ki opredeljuje koncept managementa, in 

strokovni literaturi ter domači zakonodaji, ki ureja področje matičnih zadev. Praktični primer 

pa bo obravnavan na osnovi izkušenj in navodil za vodenje MR. 



 

7 

2 MANAGEMENT VODENJA 

V tem poglavju na osnovi pregledane literature predstavimo zgodovino managementa ter 

opredelimo management in vodenje. V nadaljevanju opredelimo managerski vidik vodenja v 

javni upravi pri uvajanju sprememb, prenove procesov in elektronskega poslovanja.  

2.1 Razvoj znanosti o managementu 

Razvoj znanosti o managementu poteka že več tisočletij. V Egiptu so se že v 18. stoletju pred 

našim štetjem srečali z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem projektov, 

kot so gradnja piramid, namakalnih sistemov in podobno.  

Sokrat (469–399 pr. n. št.) je vedel, da so managerske sposobnosti uporabne tako v zasebnih 

kot javnih združbah. V stari Grčiji je Aristotel (384–322 pr. n. št.) pisal o delitvi dela, 

oddelčenju, centralizaciji, decentralizaciji, delegiranju, sinergiji in vodenju. Rimljani so grške 

managerske izkušnje posnemali predvsem pri organizaciji vojskovanja.  

Trg in družbena delitev dela sta vodila v razvijanje ekonomske misli, tehnična delitev dela pa 

k razvijanju managerske misli. Začela se je industrijska revolucija s pojavom parnih strojev, 

standardiziranih proizvodov in tovarn, ki jih je bilo treba upravljati. Jean Baptise Say (1767–

1832) je poleg zemlje, dela in kapitala prepoznal še četrti proizvodni element, to je 

management. 

V podjetjih so imeli težave predvsem s pomanjkanjem ljudi za delo, z njihovim 

usposabljanjem, motiviranjem in disciplino. Managerji so se spopadali s podobnimi težavami 

kot danes, vendar so bili bolj tehnično kot managersko usmerjeni. Poleg tega je sistem vodil v 

veliko izkoriščanje zaposlenih, predvsem žensk in otrok. Pojavili so se sindikati.  

Sredi 19. stoletja so se pojavili prvi pionirji managementa. Robert Owen (1771–1858) je 

predvsem poskušal izboljšati razmere zaposlenih. Pri tem je uporabil prepričevanje, namesto 

kaznovanja. Charles Babbage (1791–1871) je že pred Taylorjem preučeval znanstveno delo, 

razvijal tehnično delitev dela, analiziral delo, uporabljal tehnična spoznanja in razvil prvi 

mehanični računalnik. Razmišljal je o povezanosti zaposlenih in podjetja, od uspeha katerega 

morajo imeti koristi tudi delavci. 

Ob koncu 19. stoletja so lastniki oz. managerji obvladovali delovanje podjetja predvsem na 

osnovi izkušenj. Delavci so sami urejali svoje delo, določali postopke in intenzivnost dela. 

Med delavci in managerji je obstajalo nasprotovanje. Namesto sodelovanja je vsaka stran 

poskušala nekaj pridobiti na račun druge. Delavci so tako delali počasi, managerji pa so 

poskušali s priganjanjem povečati hitrost dela (Rozman in Kovač 2012, 100-102). 
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Industrijska revolucija je pripeljala do podjetja kot temeljne oblike gospodarskega delovanja. 

V tem obdobju so se tako razvile tri klasične organizacijske šole, in sicer znanstveni 

management, upravna (administrativna) šola in birokratski model: 

– znanstveni management: najbolj znan predstavnik šole znanstvenega managementa je bil 

Friedrich Winslow Taylor (1856–1915), ki je leta 1911 prvi uporabil besedo 

management. Taylor je bil predvsem inženir, ki ga je zanimala proizvodnja in njena 

učinkovitost. S svojimi idejami je postavil nekakšno ravnotežje med delavci in 

managementom. Delavcem je zagotovil vsaj minimalne pravice. Kljub temu je uvajanje 

Taylorjevih načel v prakso za delavce pogosto imelo negativne posledice v smislu 

večjega izkoriščanja (Bavec 2005, 15); 

– upravna (administrativna) teorija managementa: glavni predstavnik je bil Henry Fayol 

(1841–1925), ki je oče managementa. Je prvi, ki je podrobno opredelil proces in funkcije 

managementa. To šolo zaradi opredelitve procesov imenujemo tudi procesna šola. Prav 

tako je prvi, ki je ločil med poslovnimi in managerskimi funkcijami ali procesi. Delo 

managerja vidi predvsem v ureditvi in povezovanju delov podjetja, na primer poslovnih 

funkcij v celoto. S svojimi pogledi je zaznamoval management od konca 19. do konca 20. 

stoletja (Bavec 2005, 16; Rozman in Kovač 2012, 106-107); 

– birokratski model: najvidnejši predstavnik za tiste čase zelo liberalne smeri je bil Max 

Weber (1864–1921). Zagovarjal je stališče, da je osnovni cilj vsake organizacije čim 

večja učinkovitost. Organizirati se mora na najboljši možen način in zaposlovati ljudi, ki 

so najboljši za določene naloge. Podrejeni ne bi smeli biti več prepuščeni nadrejenim na 

milost in nemilost. To se lahko doseže le tako, da se vnaprej opredeli pravila, funkcije in 

pristojnosti posameznih delovnih mest, ne glede na to, kdo jih zaseda. Z rastjo velikih 

podjetij je bilo usklajevanje vedno težje, vendar je z razvojem podjetij pridobivalo vedno 

večji pomen. Weber je poskušal poiskati ustrezno organizacijo predvsem za večja in 

velika podjetja, ki bi omogočala učinkovit management in preprečevala negativne pojave. 

Ta model je bil v takratnem času revolucionaren in izjemno učinkovit. Omogočil je 

delovanje državnih in velikih poslovnih sistemov, ki so bili potrebni za razcvet 

industrijske družbe. Webrov koncept je bil tudi veliko bolj human, kot so bile 

organizacije tistega časa. Zaposleni niso bili več prepuščeni na nemilost nadrejenih. 

Priznana jim je bila tudi pravica do zasebnega življenja, ki ni bilo povezano s službo 

(Bavec 2005, 17-18). 

Klasične organizacije so bile centralizirane in izrazito hierarhično organizirane. Uspešne so 

bile v razmeroma stabilnem okolju, kjer se cilji organizacije in njena okolica niso bistveno 

spreminjali. Managerji so lahko v miru zgradili organizacijsko strukturo in jo postopoma 

izboljševali. Morebitne spremembe so bile razmeroma počasne in so managementu 

dovoljevale, da se je nanje pripravil in se jim prilagodil. V začetku 20. stoletja je bila to s 

poslovnega zornega kota optimalna organizacijska oblika (Bavec 2005, 22-23).  
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Zaradi vedno večje globalizacije, uvedbe informacijske tehnologije, večje splošne izobrazbe 

in sprememb na trgu ter v organizaciji sami, so klasične organizacije začele postopoma 

umirati. Kot nasprotje klasičnim oz. mehanističnim so se rodile organske oz. kontingenčne 

organizacije, ki so veliko bolj prožne in prilagodljive. 

2.2 Management 

V literaturi lahko zasledimo različne opredelitve managementa. Kot rezultat vseh lahko 

rečemo, da je management proces, ki poteka skozi funkcije izvajanja, organiziranja, kontrole 

in vodenja ljudi ter drugih virov z namenom doseganja postavljenih ciljev podjetja. Vse 

funkcije temeljijo na odločanju, ki je lahko rutinsko, intuitivno ali analizno. Rutinsko 

odločanje prevladuje na izvajalni ravni organizacije, kjer gre za rutinske, vsakdanje, že 

utečene postopke in je možno preproste odločitve opredeliti vnaprej. Analizno odločanje 

temelji na strokovnosti in se prilagaja okoliščinam. Takšno odločanje zahteva veliko časa in 

sredstev. Intuitivno odločanje je značilno predvsem za vrhovni management. Odločitve 

nastajajo v podzavesti managerja. Odločanje na tej ravni je hitro in ustvarjalno, hkrati pa 

tvegano, saj ga ni mogoče zavestno obvladovati. Manager svoje odločitve sprejema na osnovi 

izkušenj in znanj. Management je torej odločanje o tem, kaj narediti in kako preko ljudi to 

tudi doseči (Biloslavo 2008, 29-30). Ljudje so najbolj pomemben in dragocen vir v 

organizaciji, ki je na razpolago managerjem. Šele poleg tega vira so ostali viri, kot so npr. 

znanje, finance, material, oprema, lahko uporabni. 

Avtorji v svojih opredelitvah izpostavljajo predvsem dve zadevi, in sicer da je management 

doseganje ciljev z delom zaposlenih ter funkcija oz. proces. Certo in Certo (2009, 8) sta 

opredelila management kot doseganje ciljev združbe v sodelovanju in z delom zaposlenih. 

Proces managementa pa sestavljajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. 

Podobno meni tudi Daft (2010, 4), ki je management opredelil kot doseganje ciljev združbe 

na učinkovit in uspešen način v sodelovanju in z delom zaposlenih v procesih načrtovanja, 

organiziranja, vodenja in kontrole (po Rozman in Kovač 2012, 54).  

Management povezujemo z vodenjem in obvladovanjem celotne organizacije oz. podjetja. Je 

mentalna, to je miselna, intuitivna in občutna, dejavnost ljudi v nekem organiziranem sistemu. 

Je ključni podsistem, ki povezuje in usmerja vse druge podsisteme. V tem pogledu vsebuje 

(Možina idr. 2002, 13, po Črepnjak 2009, 10): 

– pridobivanje, razporejanje in usklajevanje materialnih, finančnih in človeških virov s cilji 

organizacije,  

– povezovanje organizacije z zunanjim svetom in odzivanje na spremembe ter na potrebe 

družbe, 

– čim bolj učinkovito opravljanje nalog, povezanih z opredeljenimi cilji, načrtovanje, 

izvajanje, organiziranje, spremljanje in kontroliranje, 

– razvijanje organizacijske klime za čim boljše doseganje individualnih in skupnih ciljev, 
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– izpeljava različnih poslovnih dejavnosti, ki so informacijske, razvojne in odločitvene 

narave.  

Bistvena vloga managementa je omogočanje in zagotavljanje smotrnega delovanja vseh 

zaposlenih, usklajevanje njihovega dela in odločanje o najusodnejših zadevah podjetja. 

Medtem ko so izvajalci strokovnjaki na svojih ozkih področjih in prispevajo k ustvarjanju 

proizvodov ali storitev, managerji s svojim delom omogočijo, da njihovo delo poteka 

usklajeno, da je smotrno povezano in tako zagotavlja uspešno doseganje ciljev podjetja. 

Temeljni nalogi managerjev sta torej obvladovanje organizacije in vodenje ljudi. 

Obvladovanje pomeni učinkovito in uspešno doseganje smotrov organizacije, ki so v skladu s 

smotri ustanoviteljev. Glavna naloga managerjev je učinkovito poslovanje podjetja. 

Ker manager deluje v interesu lastnikov, je poleg strokovnega znanja pomembno tudi 

zaupanje, ki ga bo deležen manager. Dobrega managerja tako poleg strokovnosti in 

vodstvenih zmožnosti odlikujejo še poštenost, verodostojnost in etičnost. Manager brez 

verodostojnosti ne more uživati zaupanja lastnikov in ostalih udeležencev. Še posebej je tukaj 

treba omeniti sodelavce, brez katerih manager ne more delovati, česar pa se marsikdo vse 

premalo zaveda. Uspešen manager je torej tisti, ki vzbuja zaupanje pri sodelavcih, jih 

pritegne, ima vizijo in jo tudi uresničuje. Biti mora oseba s širokim znanjem in dobrimi 

komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnostmi. Spoštovati mora svoje sodelavce in jim 

pomagati pri razvoju (Biloslavo 2008, 20-21). 

Uspešen manager je aktiven vodja, ki ustvarja pozitivno delovno okolje in omogoča 

priložnosti ter vzpodbude za visoke dosežke in osebni razvoj sodelavcev (Možina idr. 2002, 

po Kralj 2011, 16). 

V vsaki večji organizaciji se oblikujejo praviloma tri temeljne vloge, in sicer upravljanje, 

poslovodenje in izvajanje. Management je treba ločiti od upravljanja podjetja. Prav tako ga ne 

smemo enačiti z vodenjem, ki je sestavni del procesa managementa. Upravljanje je naloga 

lastnikov in zajema predvsem smotre in zamisli o vseh vidikih temeljne, razvojne in tekoče 

politike podjetja. Naloga managerjev je poslovodenje oz. vodenje in zajema izvedene, 

izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki. Izvajanje opravljajo izvajalci, ki jih kadrujejo 

in razporejajo managerji, ki njihovo delo tudi načrtujejo in organizirajo ter jih pri delu  

usmerjajo in nadzorujejo (Pirc 2006, 11–12).  

Glede na velikost organizacije in njegovo strukturo so managerji razvrščeni na tri osnovne 

ravni managementa, in sicer vrhovni, ki odloča o celotnem poslovanju podjetja, srednji, ki 

odloča o delovanju posameznih poslovnih funkcij, in operativni ali izvajalni management, ki 

odloča znotraj posameznih poslovnih funkcij (Rozman in Kovač 2012, 31-33):  

– vrhovni management je odgovoren za delovanje celotnega podjetja. Podjetje svoje 

delovanje določi z izbiro temeljne dejavnosti. Vrhovni management mora zato dobro 

poznati strateško usmerjenost in dejavnost podjetja. Opredeljuje vizijo in poslanstvo 
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organizacije ter načrtuje strategijo in njene glavne cilje, zastopa organizacijo v javnosti in 

se pogaja z drugimi managerji;  

– srednji management opravlja funkcijo povezovanja med vrhovnim in izvajalnim 

managementom. Odgovoren je za usklajevanje dela nižjih managerjev in administrativnih 

delavcev. To so managerji poslovnih funkcij, oddelkov in projektov. Dobro morajo 

poznati tako strategijo podjetja kot tudi delovne procese; 

– izvajalni ali operativni management je najnižji in je neposredno povezan z izvajanjem 

nalog v podjetju, ki mora potekati v okviru določenih pravil in postopkov. Je neposredno 

odgovoren za proizvajanje izdelkov ali storitev. To so managerji manjših skupin, 

oddelkov ali izmen. Določa delovne naloge vsakega posameznega izvajalca in organizira 

delo, zato mora natančno poznati naloge in posebnosti posameznih delovnih mest. Pri 

svojih odločitvah upošteva tudi mnenja operativnih izvajalcev (delavcev), ki zasedajo ta 

delovna mesta. Poleg managerskih del opravlja tudi del izvedbenega dela. Pri svojem 

delu mora biti usklajen s srednjim managementom.  

Največji del vseh zaposlenih predstavljajo operativni izvajalci. Svojih zadolžitev ne morejo 

prenesti na nikogar drugega, zato sami neposredno opravijo dodeljeno delo. Zaradi tehnične 

delitve dela opravijo le del skupne naloge, zato jih imenujemo tudi specialisti (Rozman in 

Kovač 2012, 33).  

Kot že povedano, se management kaže skozi funkcije načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja (Rozman in Kovač 2012, 55-57): 

– načrtovanje je predvsem odločanje o tem, kako priti do zastavljenih ciljev. V tej fazi se 

določajo cilji in načini za doseganje ciljev. Je delegiranje, saj najvišji management 

usklajuje podjetje kot celoto, usklajevanje delov podjetja pa delegira drugim. Zaradi tega 

je treba opraviti potrebne analize, vrednotiti možne rešitve, definirati in razvrstiti cilje, 

določiti strategije in vire za realizacijo teh ciljev. Načrtovanje je zato prva naloga 

managementa;  

– organiziranje pomeni vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje organizacijskih 

struktur in procesov v neko celoto, ki omogoča izvajanje načrtovanih zadev z namenom 

smotrnega doseganja zastavljenih ciljev podjetja (Rozman in Kovač 2012, 212). Gre za 

dinamične funkcije. Da bi dosegla zastavljene cilje, mora organizacija omogočiti 

optimalno izvajanje nalog. Organiziranje zato zajema tudi pripravo virov, tako človeških 

kot materialnih, in je ključnega pomena v procesu izvajanja načrtov. Tukaj določimo 

naloge in pristojnosti posameznega izvajalca ter odgovornosti, pripravimo delovna 

sredstva in določimo zaporedje nalog; 

– vodenje zajema predvsem delo s sodelavci. Namen funkcije vodenja je usmerjanje, 

vplivanje in motiviranje vseh zaposlenih, skupin in posameznikov, da delujejo v skladu s 

politiko organizacije. V tej fazi je treba doseči, da bodo zaposleni izvedli zamišljeno delo. 

Naloga vodje je motivirati sodelavce tako, da bodo čim bolj kakovostno, čim hitreje in s 

čim manjšo porabo energije uspešno opravili dodeljene naloge; 
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– nadziranje je ugotavljanje in ocenjevanje doseženih ciljev. Je primerjava z načrtovanim, 

kaj je dejansko narejeno, ugotovitev odstopanj, določitev vzrokov za odstopanja in 

določitev ukrepov, da se načrtovano doseže. Zajema vse dejavnosti in vsa dela v 

organizaciji.  

Glede na vse omenjeno lahko management opredelimo kot organizacijsko funkcijo (Rozman 

in Kovač 2012, 61): 

– ki svojo oblast prejema od lastnikov oz. upravljanja in deluje v njihovem interesu; 

– ki usklajuje vsa razmerja med zaposlenimi in navzven (z zunanjim okoljem), tako da 

poslovanje ostane enoten proces; 

– ki z načrtovanjem poslovanja in organizacije, uveljavljanjem organizacije (kadrovanjem 

in vodenjem), kontrolo organizacije in kontrolo poslovanja zagotavlja smotrnost v 

poslovanju in doseganju ciljev upravljanja; 

– hkrati pa se ta funkcija izvaja kot odločanje. 

2.3 Vodenje 

Kot smo že omenili, je vodenje v primerjavi z managementom vodenje v ožjem smislu, in 

sicer vodenje posameznih služb, sektorjev, oddelkov. Mnogi avtorji so že ugotovili, da je 

opredelitev in razumevanj vodenja skoraj toliko, kot je avtorjev, ki o njem pišejo. Kljub temu 

pa so avtorji v bistvenih razlagah razmeroma enotni. Različnost sproža predvsem razmerje 

med managementom in vodenjem. 

Vodenje in management sta namreč tesno povezana. Vodenje je ena od funkcij managementa, 

ki sproži izvajanje zaposlenih v skladu z načrtovanim poslovanjem in načrtovano 

organizacijo. Brez vodenja izvedba ni mogoča. Management torej vsebuje vodenje, nikakor 

pa ne more biti obratno (Rozman in Kovač 2012, 354).  

Hitt in soavtorji (2009, 243–244), ki so med drugimi tudi poudarjali različnost opredelitev 

vodenja, so povzeli bistvo opredelitev, in sicer da je vodenje v podjetjih in ostalih združbah 

medosebni proces, ki vključuje vplivanje na zaposlene, da dosežejo določen cilj (po Rozman 

in Kovač 2012, 351). Podobno menijo tudi nekateri slovenski avtorji. Lipovec (1987, 286) je 

opredelil vodenje kot spretnost vplivanja na druge ljudi s komuniciranjem, da bi sodelovali v 

smeri doseganja cilja podjetja. Med drugim je opozoril tudi na pomen spodbujanja 

privržencev vodje (po Rozman in Kovač 2012, 351). Vodenje je »usmerjanje sodelavcev z 

vplivanjem na njihovo obnašanje kot tudi interakcija1
 v skupinah in med njimi za doseganje in 

                                                 
11

 Pojem »interakcija« (soodvisnost) zajema vse procese, ki se dogajajo med dvema ali več ljudmi, 

med posameznikom in skupino ali med skupinami.  
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uresničitev postavljenih ciljev« (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 17, cit. po Rozman in Kovač 

2012, 351). Vplivanje razumemo kot proces, ki vključuje različne elemente: delegiranje 

nalog, motiviranje, usmerjanje, dogovarjanje, svetovanje, dober zgled, spodbujanje, 

preprečevanje in reševanje konfliktov, sporazumevanje, odločanje, ocenjevanje in drugo.  

Pomembna ugotovitev je, da je vodenje sestavni del managementa, brez katerega tako kot 

brez načrtovanja ali organiziranja ne more priti do smotrne izvedbe. Gre za strukturo razmerij 

v vodenju. Na eni strani imamo vodjo, na drugi strani pa podrejene sodelavce, ki naj bi izvedli 

cilje, kot si jih je vodja zamislil. Istočasno podrejeni sodelavci pričakujejo, da bo v največji 

možni meri preko uresničevanja skupnih ciljev zagotovljeno tudi doseganje njihovih lastnih 

osebnih ambicij. O resničnem vodenju lahko tako govorimo šele, ko sta prisotna oba vidika. 

Obenem pa ne smemo pozabiti, da je nadrejeni tudi v odnosu s svojim nadrejenim, ki od njega 

pričakuje izpolnitev zastavljenih ciljev (Rozman in Kovač 2012, 353).  

Medtem ko je management odgovoren in odloča o usodi celotnega podjetja, vodja predvsem 

motivira sodelavce, da skozi izvedbo izpolnjujejo želene cilje, ki so v skladu s politiko 

podjetja. Odgovoren je torej za izvedbo, ki jo od njega pričakuje management. Obe funkciji 

zajemata enake dejavnosti, kot so oblikovanje ciljev in strategij ter organiziranje 

posameznikov v smeri doseganja postavljenih ciljev. Management naj bi poudarjal 

sistematično-analitičen pristop, vodenje pa naj bi gradilo na doseganju ciljev z motiviranjem 

in navduševanjem. Management naj bi poudarjal pomen organiziranosti, izvedbe, 

kompleksnosti in sedanjosti, vodenje pa vizijo, procese, spremembe in prihodnost (Kovač, 

Mayer in Jesenko 2004, po Rozman in Kovač 2012, 356).  

Nekateri avtorji menijo, da so glavne razlike med managementom in vodenjem v načinu 

motiviranja, njihovem razvoju ter v načinu razmišljanja in delovanja (Rozman in Kovač 2012, 

356). Bennis in Nanus (1985, 21) sta menila, da managerji delajo stvari prav (učinkovito), 

vodje pa delajo prave stvari. Iz tega izhaja, da so managerji kratkoročno in taktično, vodje pa 

dolgoročno in strateško usmerjeni (po Rozman in Kovač 2012, 356). 

Preglednica 1: Razlike med managerji in vodji po Bennisu, 1989 

Managerji Vodje 

Administrirajo Inovirajo 

Ohranjajo Razvijajo 

Kontrolirajo Navdušujejo 

Gledajo kratkoročno Gledajo dolgoročno 

Sprašujejo, kako in kdaj Sprašujejo, kaj in zakaj 

Posnemajo So izvirni 

Sprejemajo obstoječe stanje Ga spreminjajo 

Vir: Rozman in Kovač 2012, 357. 
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Vloga vodenja v zadnjih letih vedno bolj pridobiva na pomenu. Brez učinkovitega vodenja 

zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah ni več mogoče zagotavljati produktivnosti, 

visoke kakovosti izdelkov in storitev, dobičkonosnosti in vrhunskega servisiranja odjemalcev. 

Ivanko (2006, po Javornik 2009, 7) ugotavlja, kakšne lastnosti naj bi imel vodja. Vsak vodja 

mora imeti svoje sodelavce za najpomembnejše dejavnike za doseganje ciljev, omogočati in 

spodbujati mora njihovo samostojnost pri izvajanju dela, pri reševanju težav in ustvarjati 

mora ozračje, v katerem zaposleni prevzemajo odgovornost za svoje delo. Opozarja, da mora 

biti vodja tudi sam motiviran, ker lahko le tako motivira druge.  

Vodenje je zahtevno delo. Vodje iščejo vedno nove načine vplivanja na ljudi, da bi bolje 

izrabili njihove sposobnosti. Tako se je oblikovalo več načinov oz. modelov vodenja 

(Lipičnik 1998, po Darvaš 2009, 19):   

– vodenje z izjemami: vodja se ne ukvarja s podrobnostmi, z njimi se ukvarja samo ob 

izjemah, to je ob odklonih od vnaprej postavljenih vrednosti, vse druge naloge prenesejo 

na zaposlene. Določijo se komunikacijska pravila in področje delovanja;  

– vodenje s pravili odločanja. Način je uporaben, ko lahko pravila odločanja vnaprej 

opredelimo in predpišemo. Koncept je uporaben le, če so vnaprej znani vsi dogodki, v 

zvezi s katerimi se je treba odločati; 

– vodenje z motiviranjem. Model je zasnovan na želji človeka po samouresničevanju. Sloni 

na zaupanju, podrejeni in nadrejeni sodelujejo, zaposleni se pri delu lahko izobražujejo in 

razvijajo; 

– vodenje s soudeležbo. Podrejeni sodelujejo pri vseh odločitvah, predvsem pri 

postavljanju ciljev, ki zadevajo njihov položaj;  

– vodenje z delegiranjem. Gre za delegiranje odgovornosti. Sodelavci naj bi bili odgovorni 

za zaokrožena in samostojna delovna področja;  

– vodenje s cilji. Gre za določanje ciljev v podjetju in usmerjanje ljudi k doseganju teh 

ciljev. Uspešnost vodenja se meri po doseženih ciljih. 

Stili vodenja 

Stilov vodenja ne smemo zamenjevati z načinom ali modelom vodenja. Stil vodenja se nanaša 

na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja pri delu z ljudmi, če ga ti kot takega 

sprejemajo. Najpogostejši stili vodenja so (Lipičnik 1998, po Darvaš 2009, 20):  

– birokratski stil vodenja je zadržan slog vodenja, vodja zahteva od zaposlenih strogo 

spoštovanje vseh predpisanih pravil in postopkov, sam je natančen in zanesljiv, se 

obvlada, je formalno vljuden, hoče biti vzor vsem zaposlenim; 

– razvijalski stil vodenja skuša pri sodelavcih zbuditi samostojnost pri delu, podpira 

komunikacijo, zna poslušati, zaupa svojim sodelavcem; 

– dobrohotni avtokratski stil vodenja je k nalogam usmerjen slog, vodja ni pretirano strog, 

je odločen;  
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– izvrševalski stil vodenja skuša izvabiti vse človeške zmogljivosti, vodja pri odločanju 

uporablja skupinsko delo; 

– dezerterski stil vodenja je manj uspešna zvrst vodenja; vodja ni ustvarjalen, ni 

komunikativen, ovira druge v ustvarjalnosti; 

– misijonarski stil vodenja, vodja je ljubezniv, izogiba se konfliktu, je pasiven, ne daje 

navodil za delo, delovni rezultati ga ne zanimajo; 

– avtokratski stil vodenja je tisti, pri katerem vodja o vsem odloča sam, z ljudmi se ne 

posvetuje, komunicira le navzdol z dajanjem navodil svojim podrejenim, od vsake akcije 

pričakuje rezultate, ljudje se ga po navadi bojijo; 

– kompromisarski stil vodenja ni najbolj uspešen; vodja je omahljiv, izogiba se odločitvam, 

je dvoličen, pri ljudeh vzbuja dvome in nezaupanje. 

Kakšen način vodenja bo vodja izbral, je odvisno od situacije, v kateri vodi. Vsak način je 

lahko uspešen in učinkovit, če je uporabljen v določeni organizacijski klimi. Pomembno je, da 

vodja prepozna primernost posameznega stila vodenja v konkretni situaciji. Najučinkovitejši 

vodje se zato prilagajajo situaciji. Čeprav je to težko doseči, pa se tako vodenje kaže v večji 

delovni učinkovitosti.  

2.4 Management v javni upravi 

Javna uprava je del javnega sektorja, ki ga po 1. členu Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. 

list RS št. 56/02, 23/05, 35/05-UPB1, 113/05, 32/06-UPB2, 33/07, 63/07-UPB3, 65/08) 

sestavljajo: 

– državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti; 

– javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi; 

– druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti. 

Javni sektor skupaj z zasebnim sektorjem tvori celotno družbeno skupnost. 

Organizacije javnega sektorja so nepridobitne. Ustanovljene so z namenom, da zagotavljajo 

storitve, ki so za družbo nujno potrebne in ki jih profitne organizacije ne morejo zagotoviti. 

Njihov cilj je zadovoljevanje potreb državljanov. Med cilji je izpostavljen cilj enakosti, ki še 

posebej velja v povezavi z delovanjem javne uprave. Poslovanje nepridobitnih organizacij v 

javnem sektorju usmerjajo cilji posameznih interesnih skupin. To so država, lokalna skupnost, 

vodstvo podjetja, zaposleni in uporabniki storitev. Interesi teh skupin so različni. Naloga 

managementa je, da interese uskladi in jih usmeri v učinkovito poslovanje podjetja. Cilj vseh 

razvitih držav je debirokratizacija in delna privatizacija javnega sektorja ter s tem 

razbremenjevanje državnih proračunov (Pivljakovič in Bavec 2007, 319).  



 16 

Javna uprava ima zaradi svoje vloge veliko ekonomsko, politično in organizacijsko moč 

(Brejc 2000, po Kralj 2011, 13). Vpliva tako na posameznika kot tudi na gospodarski, socialni 

in kulturni razvoj določene družbe. Njena uspešnost je pomembna tudi za razvoj in uspešnost 

določene države. V vseh demokracijah se sooča z enakimi težavami, in sicer kako zagotoviti 

sposobno, učinkovito, legitimno, odgovorno, odzivno, profesionalno in pravično javno službo 

(Brezovšek 2000, po Kralj 2011, 13).  

Javna uprava deluje v kompleksnem in stalno spreminjajočem se družbenem okolju, ki ga 

ustvarjajo predvsem zahteve po splošni rasti uspešnosti in učinkovitosti dela (Kovač 2000, po 

Kralj 2011, 13). 

Po Rosenbloomu (v Hughes 2003, po Kralj 2011, 13) javna uprava z uporabo managerskih, 

političnih in pravnih teorij ter procesov izpolnjuje sodno, izvršilno in zakonodajno vejo 

oblasti. S tem zagotavlja regulativne in storitvene funkcije za celotno družbo.  

Na uspešnost javne uprave vpliva veliko dejavnikov. Med njimi je vodenje glavnega pomena. 

Vodilni imajo namreč veliko pristojnost in odgovornost ter moč, da sprožijo procese 

spreminjanja (Stare in Seljak 2006, po Zupančič 2012, 7).  

V javni upravi ima velik vpliv na vodenje zakonska opredeljenost javne uprave. Ker so smeri 

vodenja že nekako tradicionalno utečene in izhajajo iz zakonskih določil, je težko spodbuditi 

ustvarjalnost in prilagodljivost pri delu. Obstajajo tudi razlike med javnim in zasebnim 

sektorjem v pristopu do ljudi oz. z vidika ravnanja z ljudmi (Stare in Seljak 2006, po 

Zupančič 2012, 7).  

Klasično pojmovanje vodenja v upravi opredeljuje pomembnost zanesljivosti izvajanja nalog, 

kar pa je možno doseči z določenim pristopom. Zaposleni so najbolj uspešni in učinkoviti 

takrat, ko so strogo nadzirani in prisiljeni izvajati določene naloge. Prvi principi vodenja so 

bili oblikovani avtokratsko. Pomemben pečat pri vodenju so pustili tudi Weber, McGregor in 

Fayol (Stare in Seljak 2006, po Zupančič 2012, 7).  

Organizacija javne uprave, ki želi biti učinkovita, naj bi bila politično avtonomna, visoko 

strokovna in naj bi upoštevala potrebe in interese svojih uporabnikov. Za njeno učinkovitost 

je pomembno, da vodje organizacijskih enot razpolagajo s sredstvi za stimulacijo 

učinkovitega in uspešnega dela zaposlenih. Bistvene značilnosti uvajanja novih metod 

vodenja in upravljanja sredstev na področju uprave so: 

– uporaba elementov tržnega mehanizma (npr. konkurenčni razpisi in oddajanje del 

zunanjim izvajalcem); 

– možnost uporabe sredstev, ki izhajajo iz racionalizacije poslovanja; 

– možnost razpolaganja s sredstvi za stimulacijo učinkovitega in uspešnega dela 

zaposlenih, kjer bi bili dohodki zaposlenih čim bolj odvisni od doseženih rezultatov; 

– uvedba proračunskega financiranja ob upoštevanju rezultatov. 
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»Uvajanje sodobnih načel delovanja ima dolgoročne posledice na celotno organizacijo javne 

uprave in vse zaposlene, saj gre za spreminjanje celotnega sistema. Pregovor pravi, da so 

»edina konstanta današnjega časa spremembe«. Zato je treba vzpostaviti pogoje, s pomočjo 

katerih bo organizacija uspela izkoristiti nove priložnosti oz. vsaj zagotoviti, da bo prehod 

minil s kar najmanj negativnimi posledicami (Stanonik 2000, 294–296).  

Za uspešno poslovanje v javni upravi se novejša prizadevanja za doseganje uspešnosti 

nanašajo na vse pomembne vidike poslovanja, od organiziranja in izvajanja upravnega dela 

do postavljanja različnih ciljev, vizij, strategije in poslanstva poslovanja. V 80. letih 20. 

stoletja se je oblikoval novi javni management, ki pomembno vpliva na pomen vodenja v 

javni upravi (Stare in Seljak 2006, po Zupančič 2012, 7).  

2.5 Novi javni management 

Novi javni management (v nadaljevanju: NJM) je celota načel, ukrepov in metod, prenesenih 

iz zasebnega sektorja v javni sektor. Je nadgradnja klasičnega javnega upravljanja, saj poleg 

tradicionalnih načel, kot so zakonitost, enakost in samostojnost, dodaja dimenzije sodobne 

uprave, to je usmerjenost k uporabnikom, uspešnost in učinkovitost ter gospodarnost in 

odprtost. Pomeni nov način upravljanja javnega sektorja z uvajanjem aplikativnih 

managerskih metod dela in tržnih mehanizmov (Kovač 2004, po Fras 2011, 21).  

NJM poudarja predvsem tri bistvene ukrepe, in sicer (Stare in Seljak 2006, po Javornik 2009, 

25):  

– razvijanje tekmovalnosti; cilj so skupna prizadevanja za odstranitev monopolnih 

izvajalcev in razvoj konkurence. Obstoječi izvajalci oz. ponudniki javnih storitev namreč 

velikokrat izkoriščajo monopolni položaj in pri tem zanemarjajo učinkovitost;  

– razdruževanje prevelikih in nepreglednih upravnih birokracij; cilj je nastajanje manjših in 

preglednih enot, ki jih je lažje upravljati. Pri tem je potrebno močno organizacijsko 

vodstvo, ki analitično spremlja izvajanje vseh dejavnosti, oblikovanje neodvisnih 

institucij, ki niso pod vplivom dnevne politike, ter vključevanje strokovnjakov za 

management; 

– spodbujanje večje učinkovitosti in zmanjšanja stroškov; ukrepi za večjo učinkovitost se 

vzpostavljajo po vzoru zasebnega sektorja. Pomembno je motiviranje vsakega 

posameznika, ocenjevanje uspešnosti in »podjetniški« management celotnega javnega 

sektorja. 

Ena od pomembnih značilnosti NJM je tudi pogodbeni odnos. NJM od politikov in 

managerjev zahteva povečano odgovornost in več analitičnega znanja za delovanje javnih 

storitev, še posebno na področju sklepanja medsebojnih pogodb pri zagotavljanju posameznih 

dobrin in storitev (Pečar 2004, po Javornik 2009, 25). 
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Javna uprava mora delovati tako, da bodo njeni uporabniki zadovoljni s storitvami, ki jih 

ponuja. Usmerjenost k uporabnikom zahteva spremembe delovnega procesa. To posledično 

pripelje do sprememb organizacijske strukture, ki mora biti prožna in pripravljena se odzivati 

na spremembe v okolju. Pogoj za kakršne koli spremembe je moderna informacijska 

tehnologija, ki nudi kakovostnejše in hitrejše zagotavljanje javnih storitev (npr. portal  

e-uprava). Posamezne naloge je treba prenesti v izvajanje zunanjim izvajalcem (Kovač 2004, 

po Javornik 2009, 26).  

2.6 Reforma javnega sektorja    

V stabilnem in predvidljivem okolju so delovale birokratske organizacije, ki so mu bile 

prilagojene s svojim rutiniranim načinom dela. Danes, ko se okolje hitro spreminja in so 

naloge uprave vedno bolj kompleksne, zahteve uporabnikov pa vedno večje, toge 

tradicionalne birokratske strukture temu niso kos. Zato se mora uprava iz birokratske 

institucije spremeniti v podjetniško (Rus 2001, po Kralj 2011, 15). 

Birokracije so preveč usmerjene k opravilom in premalo k rezultatom. So preveč 

centralizirane, toge in hierarhično organizirane, brez modernih sredstev za ocenitev in 

upravljanje stroškov. Prav tako niso sposobne motivirati svojih zaposlenih zaradi 

neprilagodljivega in preživetega sistema javnih uslužbencev (Brezovšek 2000, po Kralj 2011, 

14).  

Javna uprava se mora reformirati po načelih in managerskih ukrepih, ki prevladujejo v 

zasebnem sektorju (oblikovanje ciljev in strategij, merjenje rezultatov, prilagodljivejši sistemi 

upravljanja s kadri in drugimi viri). Pri tem se je treba zavedati, da država ni podjetje, zato so 

v javni sektor prenosljive le nekatere metode zasebnega sektorja (Urad vlade RS za 

komuniciranje 2010, po Kralj 2011, 15). 

Vzroki za reforme (Kralj 2011, 14):  

– neučinkovita raba obsežnih javnih sredstev, 

– nezmožnosti nadaljnjega zadolževanja javnega sektorja, 

– ciklični proračunski pritiski na znižanje javnih izdatkov, 

– centralizirana birokracija (javna uprava), 

– samozadostni odnos do uporabnikov. 

Skupno vsem reformam je prizadevanje za odprt in bolj ali manj decentraliziran upravljavski 

model, ki naj bi nadomestil klasično, praviloma togo, hierarhijo. Potreba po zmanjševanju 

javne porabe je (bila) primarni vir upravnih reform v osemdesetih in devetdesetih letih. Med 

ostalimi cilji, ki jih skušajo zajeti sodobne reforme javnega sektorja, velja poudariti 

demokratizacijo uprave (vzpostavitev stalnega dialoga z uporabniki in zaposlenimi ter razvoj 
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odnosa uprava – civilna družba), zadovoljevanje političnih interesov, nadaljnjo 

profesionalizacijo in izboljševanje kakovosti storitev (Kovač 2000, po Kralj 2011, 16).  

Reforme javne uprave so doživele pravo prelomnico leta 2000 z začetki e-uprave, ki je že 

sama po sebi zahtevala temeljito reformo njenega delovanja. Dotedanji način poslovanja, ki je 

temeljil predvsem na papirju kot temeljnem delovnem, komunikacijskem in arhivskem 

mediju, in številne ročne evidence so postali zastarel način poslovanja ali celo povsem odveč. 

Razvoj informacijske tehnologije je namreč ponudil številne nove možnosti na področju 

upravnega poslovanja (Vintar in Grad 2004).  

2.7 Elektronsko poslovanje v javni upravi  

Javna uprava in e-uprava naj bi zagotavljali učinkovito, dostopno, kakovostno, enostavno, 

odprto, zanesljivo in pregledno delovanje javne uprave. Projekti e-uprave na ministrstvu, 

pristojnem za javno upravo, sledijo naštetim usmeritvam. Za uspeh je potrebna ustrezna 

podpora vodstva, prevzemanje osebne odgovornosti, jasno definirani cilji in koristi, ki jih 

projekti prinašajo. Hkrati je treba motivirati udeležence, da spoznajo svojo vlogo v projektih 

kot priložnost in ne kot obveznost. Zaradi novih tehnologij in spremenjenega načina dela je 

treba veliko energije usmeriti v izobraževanje uslužbencev. Kljub temu da tehnološke rešitve 

omogočajo popolno informatizacijo postopkov, vsi postopki zaradi zakonodaje ne morejo biti 

opravljeni po elektronski poti. Za njihovo prenovo je treba spremeniti zakonodajo, kar za 

projekte e-uprave predstavlja veliko časovno omejitev (Batagelj 2006, po Hozjan 2007, 7). 

Potrebna je temeljita prenova delovnih procesov, ki temelji na jasni viziji in dolgoročnih 

ciljih. Proces zahteva trdno vodenje, uporabo specializiranih znanj, metodologij in stalno 

izboljševanje procesov  (Vintar in Grad 2004, 161).  

Med prvimi koraki, ki jih je morala Slovenija narediti, je bila priprava javne uprave na 

informacijsko družbo. Začetki razvoja e-uprave segajo v začetek 90. let, intenziven razvoj na 

tem področju pa se je začel konec 90. let. Takrat se je povsod po svetu državna uprava soočila 

z izzivi, ki jih prinaša internetna tehnologija. Evropska unija (v nadaljevanju EU) kot celota in 

vlade posameznih držav članic so zato sprejele strategijo razvoja e-uprave.  

Ob prehajanju v informacijsko družbo je treba pospeševati predvsem štiri procese (CVI2
 

2001, 6):  

– deregulacijo, ki ukinja na začetku podprte monopole in omogoča tržno delovanje, pobude 

pa prepušča zasebnemu sektorju; 

– zunanje izvajanje, ki usmerja izvajanje primernih nalog, zmanjšuje stroške in odpira nove 

poslovne možnosti za zasebni sektor; 

                                                 
2
 Center vlade za informatiko. 
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– decentralizacijo, ki se izvaja z uporabo sodobnih tehnologij, ki omogočajo dostop do 

podatkov in informacij javnega sektorja, pomembnih za sprejemanje odločitev v 

najširšem krogu zainteresiranih posameznikov, na novo se opredeli vloga posameznika v 

informacijski družbi; država s svojo primarno vlogo oblasti, ki ureja vsa področja 

delovanja, prek pravnih temeljev razvije poceni in učinkovit servis v interesu 

državljanov; 

– informatizacijo, ki vzpodbuja vse vidike e-poslovanja in možnost dostopa do podatkov 

javnega sektorja  

Glavna značilnost in prednost nove informacijske družbe je e-poslovanje. Uvedbo  

e-poslovanja v javno upravo bi zato lahko opredelili kot njen globalni cilj (CVI 2001, 7). 

Pri določanju ciljev uvajanja e-poslovanja je treba upoštevati dva vidika. Prvi je večja 

decentralizacija upravnih sistemov in enakomernejši regionalni razvoj, drugi vidik pa je boljše 

spremljanje in nadzor nad odločitvami v upravnih postopkih in nadzor nad izvajanjem vseh 

upravnih postopkov v celoti. Prvi vidik obravnava delovanje javne uprave (v nadaljevanju: 

JU) navzven, drugi pa je usmerjen v notranje delovanje javne uprave (CVI 2001, 7).   

Najpomembnejše strateške usmeritve e-uprave sledijo iz vizije, poslanstva e-uprave in drugih 

strateških dokumentov ter so vodilo pri določanju nadaljnjih ciljev, nalog, projektov in 

dejavnosti e-uprave v Sloveniji. Te usmeritve so: e-uprava po meri uporabnikov, vse na enem 

mestu, preprosto, enotno, kakovostno, pregledno, varno, kjer koli in kadar koli, hitro, 

učinkovito in poceni, osebno in za vse, znanje in usposobljenost, soodločanje – e-demokracija  

(Batagelj idr. 2008, 24–26).  

2.8 Izmenjava podatkov med registri 

Za učinkovito izmenjavo podatkov med evidencami v javni upravi mora biti izpolnjenih več 

pogojev. Zagotovljen mora biti ustrezen organizacijski okvir, kot so zakonske podlage, 

definirani morajo biti upravljavci evidenc, jasna odgovornost in ustrezni postopki. Pomembna 

je tudi ustrezna vsebina evidenc (točnost in ažurnost podatkov, uporaba standardnih 

identifikatorjev in povezovalnih ključev). Zagotovljeni pa morajo biti tudi primerni tehnični 

predpogoji (ustrezna tehnologija za hranjenje in dostop do podatkov, zanesljivo in varno 

omrežje, zaščitni mehanizmi). Nekatere podatkovne vire zelo pogosto uporabljajo številni 

organi javne uprave, zato imajo v strategiji e-uprave RS posebno mesto. Definirani so kot 

centralna informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura e-uprave: 
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– centralni register prebivalstva  (v nadaljevanju: CRP)
3
, 

– poslovni register (v nadaljevanju: PRS), 

– register prostorskih enot (v nadaljevanju: RPE). 

CRP
4
 je osrednje podatkovno vozlišče za posredovanje podatkov o osebah (slika 1). Ti 

podatki se na osnovi posameznih področnih zakonov pošiljajo vsem organom javne uprave, ki 

imajo za to osnovo v zakonu. Podatki se posredujejo na različne načine. Pri tem sta 

zagotovljeni ustrezna sledljivost in zaščita osebnih podatkov.  

Največjim uporabnikom, kot sta na primer davčna in geodetska uprava, se podatki iz CRP5
 

samodejno pošiljajo vsako noč. Tako se sproti osvežujejo podatki o naslovih, imenih in 

priimkih davčnih zavezancev in lastnikov nepremičnin. Na tak način je zagotovljena tudi 

ažurnost osebnih podatkov pri nekaterih drugih večjih uporabnikih. 

Podatki iz CRP so preko spleta dostopni tudi vsem, ki imajo spletno digitalno potrdilo. 

Posameznik lahko vpogleda le v svoje podatke. Glavni vir podatkov za CRP je matični 

register (v nadaljevanju: MR)
6
, poleg tega pa še register stalnega prebivalstva (v nadaljevanju: 

RSP)
7
 in register tujcev (v nadaljevanju: RT). Vsi ti sistemi delujejo v okviru informacijskega 

sistema (v nadaljevanju: IS) MRRSP, ki ga referenti na upravnih enotah (v nadaljevanju: UE) 

uporabljajo kot osnovno informacijsko podporo za izvajanje postopkov pri svojem delu. Poleg 

MRRSP ima CRP tudi druge vire (na primer sodišča za podatke o razvezah, zdravstvene 

ustanove za podatke o rojstvih in smrtih).  

                                                 
3
 V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom 

spremljati stanje in gibanje prebivalstva (Zakon o centralnem registru prebivalstva - ZCRP, Ur. list 

RS, št. 1/99, 39/06, 72/06-UPB1, 2. člen). 
4
 V CRP so podatki o: državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS, in tujcih, ki imajo 

dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v RS; državljanih, ki so stalno ali začasno za več kot tri 

mesece odsotni iz RS; tujcih, ki v RS nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, imajo pa 

določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz 

humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z zakonom (ZCRP, 3. člen). 
5
 Podatki v CRP so: EMŠO, kraj rojstva, ime in priimek, državljanstvo, prebivališče in vrsta 

prebivališča, zakonski stan, volilna pravica, EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok, identifikatorji za 

povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov, datumi in podatki o dogodkih, spremembah in 

popravkih.  
6
 MR predstavlja temeljno evidenco oseb. Iz MR se posredujejo naslednji podatki: osebno ime 

(priimek in ime osebe, ki je bilo izbrano za pravni promet), datum rojstva, EMŠO, država in kraj 

rojstva, spol, državljanstvo, stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, v istospolni partnerski skupnosti 

- IPS, IPS prenehala), podatki o osebnem imenu staršev, EMŠO staršev, podatki o osebnem imenu 

morebitnega zakonca ali istospolnega partnerja ter njihova EMŠO in podatki o osebnem imenu in 

EMŠO skrbnika osebe (v primeru odvzema popolne poslovne sposobnosti. 
7
 RSP predstavlja temeljno evidenco naslovov, gospodinjstev in volilne pravice. 
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Slika 1: Tok podatkov centralnega registra prebivalstva 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS 2013. 

Sistem MRRSP se uporablja od 3. 5. 2005 in je nadomestil stari IS RSP, ki se je uporabljal, 

razvijal in dopolnjeval že od leta 1982. Takrat sta bili v sistem vključeni prvi občini, 

Ljubljana in Maribor. Danes je to sodoben IS, ki omogoča učinkovito prilagajanje vedno 

intenzivnejšim zahtevam iz okolice. 

Novi IS je omogočil izgradnjo sodobnih elektronskih storitev, kot sta npr. elektronsko 

podaljševanje veljavnosti prometnega dovoljenja in elektronski vpogled v tehnične podatke o 

vozilu (Batagelj idr. 2008, 77–79). 

2.9 Elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva  

V e-upravi je vlogo referenčne podatkovne baze za področje prebivalstva prevzel CRP, kjer se 

podatki kontrolirajo, uredijo in nato z enega mesta posredujejo uporabnikom, ki so v skladu z 

zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, upravičeni do 

pridobitve osebnih podatkov. To je zahtevalo njegovo nadgradnjo in posodobitev, in sicer 

racionalizacijo in modernizacijo tako pri ažuriranju in posredovanju posameznih podatkov v 

podatkovno bazo CRP kot tudi pri dostopu upravičenim uporabnikom do podatkov CRP 

znotraj e-uprave, kar je pomenilo tudi uvajanje elektronskega poslovanja CRP (e-CRP). 

Zaradi zakonskih dolžnosti upravljavca zbirke podatkov pri varovanju in zaščiti podatkov, še 

posebno, če gre za tako občutljivo zbirko podatkov, je bila pri projektu e-CRP posebna 

pozornost namenjena zaščiti pred nezakonitimi in neupravičenimi dostopi do podatkovnih baz 
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CRP. Tako je bil v okviru projekta izdelan poseben varnostni mehanizem, imenovan 

varnostna shema
8
 (Trnovšek idr. 2006, 6). 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Varnostna shema predstavlja razvid uporabnikov in evidenco uporabe e-CRP, ki omogoča voden in 

strogo nadzorovan dostop do podatkovne baze CRP. Sestavni del varnostne sheme je dnevnik dela, ki 

omogoča poznejše ugotavljanje, kdo, kdaj in do katerih podatkov CRP je dostopil. Njegova vsebina se 

arhivira v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. list RS, št. 86/04, 

67/07, 94/07-UPB1) in ZCRP (Trnovšek idr. 2006, 8). 
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3 MATIČNE KNJIGE 

Matične knjige (v nadaljevanju: MK) predstavljajo kulturno in zgodovinsko zakladnico 

naroda, na osnovi katerih je skozi stoletja mogoče dokazovati narodovo identiteto. Spadajo 

med najpomembnejše uradne evidence, iz katerih so natančno razvidna vsa dejstva, ki 

zadevajo osebno stanje posameznika. 

3.1 Zgodovina matičnih knjig 

Začetki MK oz. krstnih matic segajo že v krščanstvo. Imena krščenih in njihovih botrov so 

vpisovali v posebne cerkvene tabele. Matične knjige umrlih so se na začetku vodile v obliki 

posebnih lesenih plošč (dypticha). Nanje so bili zapisani vsi, ki so umrli v posamezni cerkveni 

občini. Obstajale so tudi nekrologije. Vanje so vpisovali osebe, ki so se takrat štele za 

pomembnejše in vredne posebnega spomina. Vsako župnijsko območje je imelo samo eno 

MK, ki je imela tri oddelke; za krste, poroke in smrti. Na koncu prvega dela je bil še 

pododdelek, v katerega so zapisovali samo rojstva nezakonskih otrok, da so se takoj ločili od 

zakonskih.   

Na začetku so krste, poroke in smrti v MK vpisovali duhovniki v takratnem deželnem jeziku 

ali latinščini. Podatki v knjigah so bili vpisani zelo različno. Odvisni so bili od duhovnikov, ki 

so vpisovali podatke. Nekatere knjige so bile napisane čitljivo in natančno, nekatere pa 

površno, nečitljivo in brez podpisa. Pomen matic je poudarilo reformacijsko gibanje, saj je 

bilo tako lažje nadzorovati prejemanje zakramentov. 

Obvezno vodenje rojstnih matičnih knjig (v nadaljevanju: RMK) in poročnih matičnih knjig 

(v nadaljevanju: PMK) je bilo župnikom naloženo na Tridentinskem cerkvenem zboru 

(Tridentinski koncil) med letoma 1545 in 1563. Način vodenja MK takrat še ni bil predpisan. 

Vodenje je bilo prepuščeno posameznim cerkvenim sinodam, ki so vodenje urejali po svoje. 

Obvezno vodenje matične knjige umrlih (v nadaljevanju: MKU) je bilo predpisano leta 1614 

z rimskim obrednikom (rimski ritual). Ta je predpisal tudi natančen vzorec, po katerem naj bi 

se vodile vse tri vrste MK. Kljub temu je bilo vodenje po posameznih škofijah še naprej 

različno. Vse MK so se v prvi polovici 17. stoletja imenovale »matriculae«.  

Na področje MK je z državnimi predpisi začela prva posegati cesarica Marija Terezija. Z 

odredbo dne 22. marca 1765 je določila, kako naj se ukrepa v primeru, če duhovščina sodnim 

oblastem ne dovoli vpogleda v MK. Leta 1770 je bil z dekretom objavljen obrazec, po 

katerem naj bi se vodile MK. Dvorni dekret iz leta 1771 je še poudaril pravilnost vodenja 

MK, saj je zahteval, da je v knjigah treba izpolnjevati vse rubrike (ali da morajo biti v knjigah 

izpolnjene vse rubrike), da bi bile MK tako čim bolj verodostojne. Dekret iz leta 1774 pa je 

določal, da se morajo MK dobro hraniti in da jih je treba v primeru požara prve rešiti. Vsi ti 
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ukrepi so kazali na to, da je država MK namenila vse večji pomen. To pa je pomenilo tudi 

večjo skrb za MK in njihovo enotno vodenje.  

Do druge polovice 18. stoletja so MK spadale samo na področje cerkve. Predstavljale so 

evidenco pripadnikov posamezni cerkveni občini in evidence prejetih zakramentov. Državne 

oblasti se zanje sploh niso zanimale.  

V drugi polovici 18. stoletja pa so se začele za MK zanimati tudi državne oblasti. Spoznale 

so, da imajo ti vpisi lahko velik pomen tudi za državo. Vpisi so predstavljali evidenco 

prebivalstva za državno upravo, razbrati pa je bilo mogoče tudi podatke o številu rojstev, 

porok in smrti. Avstrijska država je MK zato leta 1781 priznala za javne knjige. 

Državno vodenje MK je s Cesarskim patentom 20. 2. 1784 predpisal cesar Franc Jožef II. 

Vodenje MK je zaupal katoliškim duhovnikom in židovskim rabinom. Ti so imeli kot vodje 

matic funkcijo pomožnega državnega organa in so za pravilnost vodenja MK odgovarjali 

državi. Najprej so imele javno verodostojnost le MK katoliških duhovnikov. Cesarski patent 

je določal, da mora vsak katoliški župnik voditi ločeno tri knjige (poročno, krstno in mrliško). 

Kdo je bil pooblaščen za vodenje MK, ni bilo jasno določeno. Tako so poleg župnikov MK 

pisali tudi župni administratorji, kaplani in kurati. V patentu je bilo tudi določeno, katere 

rubrike imajo MK in da je treba v rojstno knjigo vpisati tudi datum rojstva. Kljub temu je bil 

večkrat vpisan samo datum krsta, zato je bilo leta 1812 določeno, da je treba v rojstno knjigo 

pred datum krsta vpisati tudi datum rojstva.  

V tem času je prišlo do sporov o tem, ali so MK državna ali cerkvena last. Cerkveni organi so 

trdili, da si je država nasilno prisvojila cerkveno lastnino. Država pa je zagovarjala svoje 

stališče s tem, a so MK dobile svoj pravni pomen šele potem, ko jim je država priznala 

javnopravni značaj.  

Ker je imela Rimskokatoliška cerkev takrat zelo močan vpliv na državo, je obdržala 

pristojnost za vodenje MK. V začetku so MK za vse veroizpovedi vodili rimskokatoliški 

duhovniki. Postopoma se je vodenje prenašalo tudi na organe drugih veroizpovedi.  

Pred drugo svetovno vojno vodenje MK še ni bilo enotno urejeno. Ohranili so se zakonodajni 

predpisi o MK iz avstrijske države. Izjema je bilo območje Prekmurja, ki je spadalo pod 

Ogrsko. Tam so državni matičarji med letoma 1894 in 1919 vodili državne MK. V 

Slovenskem primorju, ki je bilo pod italijansko upravo, so poleg cerkvenih MK leta 1924 

vodili še civilne MK. Vodili so jih MU po občinah. MK, ki so jih vodili župnijski uradi, so 

imele javnopravno veljavo do 31. 12. 1923, z izjemo poročnih MK, ki jih je cerkev vodila do 

leta 1929.  

Med sovražnikovo okupacijo so nemške okupacijske oblasti na zasedenem ozemlju Gorenjske 

in Štajerske uvedle civilne MK. Knjige so bile pisane v nemškem jeziku in so se vodile po 
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nemških predpisih. V Prekmurju, ki so ga zasedli Madžari, so bile prav tako uvedene civilne 

MK, ki so se vodile na osnovi madžarskih predpisov v madžarskem jeziku. Župnijski uradi so 

MK vodili le še za lastne potrebe. Na območju Ljubljanske pokrajine je med letoma 1941 in 

1945 ostal v veljavi sistem MK, ki so jih vodili župnijski uradi (Trnovšek idr. 2006, 20–26).  

3.2 Državne matične knjige 

Enotno vodenje MK za vso državo je prvič uredil Zakon o državnih matičnih knjigah (Ur. list 

FLRJ, št. 42/46), ki je začel veljati 9. 5. 1946, na priključenem ozemlju pa 16. 9. 1947. 

Temeljil je na ustavni določbi, ki je vodenje pregleda rojenih, poročenih in umrlih dodelila v 

državno pristojnost.  

Zakon je določal: 

– v knjige se vpisujejo matična dejstva: rojstva, poroke in smrti z vsemi pomembnimi 

podatki v zvezi s temi dejstvi; 

– vpisujejo se tudi vse spremembe, ki vplivajo na osebni status (osebno stanje) 

posameznika; 

– vodijo se tri knjige, in sicer rojstne, poročne in mrliške MK; 

– državne MK vodijo samo državni organi; 

– državne MK so javne knjige9
, izpiski in potrdila, ki se iz njih izdajajo, imajo dokazno 

moč javne listine; 

– matičar poleg treh knjig vodi še prepis izvirnika (dvojnik) in abecedni vpisnik (indeks);  

– MK se vodijo pri krajevnih ljudskih odborih (KLO) in mestnih ljudskih odborih (MLO); 

– matične knjige vodi posebej postavljen uslužbenec ljudskega odbora (LO) – matičar, ki 

ima v času odsotnosti svojega namestnika; 

– RMK nima več razdelka za vpis nezakonskih otrok, vsa rojstva se vpisujejo na enak 

način. 

Matičar je vpisoval dejstva in spremembe po uradni dolžnosti na osnovi prijave ali uradnih 

listin in odločb pristojnih organov. Vpisi so morali biti čitljivi in jasni. Matičar je pisno 

napako lahko popravil sam samo v primeru, če vpis posameznega dejstva še ni bil zaključen. 

Po zaključenem vpisu je napako lahko popravil le na osnovi odločbe okrajnega ljudskega 

odbora (v nadaljevanju: OLO). Matičar je vpis rojstva ali smrti lahko opravi sam, če sta bila 

prijavljena v 30 dneh, sicer pa le z odločbo nadzorstvenega organa. Pred vpisom dejstva v 

MK se je moral matičar prepričati o resničnosti prijave (12. člen). 

Leta 1956 je bila spremenjena 2. točka Splošnega navodila za sestavljanje in vodenje državnih 

matičnih knjig (Ur. list FLRJ, št. 51/56), po kateri je bilo treba MK voditi po naseljih.  

                                                 
9
 Dejstva, ki so v njih vpisana, veljajo za resnična, dokler se ne dokaže nasprotno.  
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Leta 1956 so bili uvedeni krajevni uradi (v nadaljevanju: KU). Območja KU so se pokrivala z 

matičnimi območji (MO), ki so jih od tega leta naprej določali OLO, kasneje pa občinske 

skupščine (Trnovšek idr. 2006, 27–31). 

3.3 Zakon o matičnih knjigah 

Slovenija je z njim prvič samostojno uredila to področje. Zakon o matičnih knjigah (ZMK, 

Ur. list SRS, št. 16/1974, 28/81, 38/86, 2/87 – prečiščeno besedilo in Ur. list RS, št. 28/95, 

84/00) je začel veljati 4. 5. 1974.  Z nekaterimi spremembami je veljal vse do leta 2003, ko je 

stopil v veljavo Zakon o matičnem registru (ZMatR). Podrobnejša navodila in način 

vpisovanja podatkov v MK so določeni v Navodilu o vodenju matičnih knjig (Ur. list SRS, št. 

8/1977).  

Glavni namen zakona je, da se vodi osebni status posameznika. Za to se vodijo tri MK, in 

sicer RMK
10

, PMK
11

 in MKU
12

. V knjige se vpisujejo rojstva, zakonske zveze in smrti ter 

druga dejstva, ki jih določa zakon, in vse spremembe, ki so povezane z njimi (ZMK, 1. člen). 

MK ter izpiski in potrdila, ki se izdajajo na osnovi MK, imajo dokazno moč javnih listin 

(ZMK, 1. člen).  

Prvič je bil zakon spremenjen leta 1981 (Zakon o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah – 

Ur. list SRS, št. 28/81 z veljavnostjo od 9. 10. 1981), in sicer z dvema določbama: 

– odločbo o popravku v PMK in MKU izda upravni organ, ki je pristojen za vodenje RMK; 

– na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti, se izdajajo 

izpiski in potrdila iz MK tudi v italijanskem oz. madžarskem jeziku.  

Več sprememb je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih knjigah 

leta 1986 (Ur. list SRS, št. 38/86, z veljavnostjo od 18. 10. 1986), in sicer (Trnovšek idr. 

2006, 32–42): 

– od 1. 1. 1987 se MK ne vodijo več po naseljih, ampak po MO, kar je precej bolj 

racionalno; 

                                                 
10

 RMK je evidenca rojstev, ki so se dogodila na območju RS, in rojstev slovenskih državljanov, 

rojenih v tujini – naknadni vpis rojstva. Vanjo se vpisujejo tudi druge spremembe osebnega statusa 

posameznika, določene z zakonom. Zato je RMK temeljna evidenca, kjer je razviden celoten osebni 

status državljana RS.   
11

 PMK je evidenca porok, sklenjenih na območju RS, in porok, ki jih sklenejo naši državljani v tujini 

– naknadni vpis poroke. PMK se vodi po naselju sklenitve zakonske zveze.  
12

 MKU je evidenca oseb, ki so umrle na območju RS, in smrti državljanov RS, ki so umrli v tujini – 

naknadni vpis smrti. 
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– pooblastilo za vodenje MK, s katerim delavec pridobi naziv matičar, da delavcu 

predstojnik upravnega organa;  

– v RMK se poleg sprememb osebnega stanja vpisujejo tudi druge spremembe, ki jih 

nalagajo materialni predpisi z drugih področij (npr. sprememba spola idr.); 

– matično dejstvo se lahko prijavi pristojnemu matičarju za vpis, matičarju, kjer ima 

prijavitelj stalno prebivališče, ali najbližjemu matičarju (prej samo pristojnemu 

matičarju); 

– ob prijavi osebnega imena je treba podati tudi izjavo o uporabi osebnega imena za pravni 

promet
13

; 

– v RMK se ne vpisuje več osebnih imen botrov; 

– vpis rojstva posvojenega otroka se lahko prenese v RMK tistega matičnega območja, kjer 

imajo posvojitelji stalno prebivališče; 

– MK se lahko vodijo računalniško, dvojnik lahko tudi na mikrofilmu; 

– za vpis matičnih dejstev po poteku 30 dni od prejema prijave in za popravljanje pisnih 

pomot ni več potrebna odločba; 

– matična dejstva naših državljanov, vpisanih pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih 

(DKP) v tujini, se lahko vpišejo tudi v Sloveniji; 

– izvirnik MK hrani matičar, drugi izvod pa ministrstvo, pristojno za notranje zadeve; 

– knjige, v katerih je zadnji vpis star več kot sto let, hranijo Arhiv RS oz. Nadškofijski 

arhiv v Ljubljani, Škofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Če je osebno ime sestavljeno iz več kot dveh besed (samo ime ali samo priimek ali ime in priimek), 

mora oseba podati izjavo za uporabo osebnega imena v pravnem prometu (Zakon o osebnem imenu - 

ZOI-1, Ur. list RS, št. 20/06, 4. člen.). 
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4 MATIČNI REGISTER  

MR je računalniško vodena baza podatkov, v katero se vpisujejo rojstvo, zakonska zveza in 

smrt ter druga dejstva, določena z zakonom. Je razvid osebnega stanja državljanov RS in 

razvid rojstev, porok in smrti tujih državljanov, ki so se dogodila na območju RS. Sestavni del 

MR je tudi zbirka listin, ki so osnova za vpis. Izpiski in potrdila, ki se izdajajo na osnovi 

vpisov v MR, imajo dokazno moč javnih listin (Zakon o matičnem registru - ZMatR, Ur. list 

RS, št. 37/03, 39/06, 59/06-UPB1, 106/10, 11/11-UPB2, 2. člen).  

4.1 Vzpostavitev in vodenje matičnega registra   

Zakon o matičnem registru (ZMatR - Ur. list RS, št. 37/2003) je stopil v veljavo 3. 5. 2005 in 

je uredil vodenje osebnega statusa državljanov na povsem drugačen način. Do takrat tri ročno 

vodene knjige (RMK, PMK in MKU) so se sedaj združile v eno, enotno evidenco, MR. Z 

vzpostavitvijo MR je želela država racionalizirati vodenje osebnega statusa državljanov. S 

pomočjo sodobne IT je MR povezala še z drugimi uporabniki, ki imajo zakonsko osnovo za 

pridobivanje podatkov.  

Pravilnik o izvrševanju ZMatR je določal (56. člen), da se iz knjig v MR prenesejo podatki za 

vse državljane, ki so bili na dan vzpostavitve živi. Z vzpostavitvijo MR so se novo nastala 

dejstva vpisovala neposredno v register, podatki iz knjig pa so se prenašali postopoma.  

Za vpis matičnega dejstva in ostalih sprememb je pristojen matičar UE, na območju katere se 

je matično dejstvo dogodilo (ZMatR, 3. člen). Včasih je moral imeti matičar opravljen 

poseben izpit za matičarje, danes pa to ni več potrebno. Pooblastilo matičarju za vpis 

podatkov v MR, izdajanje izpiskov in potrdil ter druga opravila, določena z zakonom, izda 

pooblaščena oseba pristojnega organa (ZMatR, 5. člen). Matičar vpisuje samo dejstva, ki so 

mu bila prijavljena ali na osnovi listin pristojnih organov. Ko matičar prejme prijavo, je 

dolžan podatke preveriti po uradnih evidencah in takoj opraviti vpis. Kadar vpis ni mogoč 

zaradi stanja, ki ga izkazuje MR, matičar postopek prekine, stranko pa napoti na pristojen 

organ za rešitev predhodnega vprašanja. Podatek, ki je že vpisan, se lahko spremeni, dopolni 

ali briše samo na osnovi odločbe pristojnega organa, ki odloča o spremembi (ZMatR, 20. 

člen). Vsi popravki in spremembe že vpisanih podatkov se beležijo v registru. Pri vsakem 

vpisu se navede pravno osnovo vpisa, to je vrsto listine, kdo jo je izdal in kje se hrani 

(Trnovšek idr. 2006, 43–48).  

4.2 Hramba in obnova matičnega registra  

MR je trajnega pomena in ima značaj arhivskega gradiva. Podatki se hranijo sto let od 

zadnjega vpisa, potem pa se skupaj z zbirko listin izročijo Arhivu RS. Enako velja za MK, ki 

so se vodile pred uveljavitvijo ZMatR in ki jih hranijo pristojni organi. Knjige, ki so jih vodili 



 30 

organi verskih skupnosti, se lahko izročijo arhivom posameznih verskih skupnosti. Če je treba 

iz MR ali MK, ki so bile predane arhivom, izdati izpisek ali potrdilo, to lahko naredi le 

matičar (ZMatR, 24. člen). 

Če pride do uničenja MR, mora pristojni organ obnoviti register. Način predpiše minister, 

pristojen za upravne notranje zadeve. Posamezniki in pravne osebe morajo v tem primeru 

pristojnemu organu predložiti oz. posredovati vse podatke in javne listine, s katerimi 

razpolagajo in ki bi bile lahko v pomoč pri obnovi (ZMatR, 26. člen). 

4.3 Informatizacija matičnega registra  

Vzpostavitev MR je predstavljala velik projekt za državo, matičarje in vse ostale, ki so 

sodelovali pri tem projektu. Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je 

zahteval spremembe tudi na področju javne uprave. Predpogoj za uvedbo elektronskega 

poslovanja in uspešno e-upravo, ki je bil do leta 2004 opredeljen kot globalni cilj javne 

uprave, je bila prav gotovo tudi predhodna informatizacija MR. Ročno vodenje MK je namreč 

postal zastarel način vodenja. Čeprav je že ZMK določal, da se knjige vodijo na računalniku, 

pa z njim ni bila omogočena celovita in varna informatizacija MK, in sicer tako, da bi poleg 

elektronskega vodenja zagotavljala tudi elektronsko prijavo matičnega dejstva (npr. rojstvo, 

smrt) in elektronsko izmenjavo podatkov. Potreba po spremembi je bila zato nujna, saj sta 

sodobna tehnologija in e-poslovanje ponudila mnogo novih učinkovitih rešitev tako za upravo 

kot za njene uporabnike, predvsem pa veliko koristi za stranke. 

Najprej je bilo treba spremeniti zakonodajo. ZMatR je tako zagotovil celovito informatizacijo 

matičnih dejstev. Določa tudi, da morajo biti možnosti za vodenje MR v obliki računalniško 

vodene baze podatkov zagotovljene v dveh letih od uveljavitve zakona. Ker je šlo za izredno 

obsežen projekt, je ta potekal v dveh fazah. V prvi fazi je bilo treba izdelati računalniški 

program za vodenje MR na centralnem računalniku, zagotoviti primerno strojno opremo in 

usposobiti kader, in sicer na vseh ravneh, od vodij do neposrednih operativnih izvajalcev.  

Po vzpostavitvi MR so se novo nastala matična dejstva vnašala neposredno v centralno 

informatizirano bazo podatkov. Dejstva, nastala pred vzpostavitvijo, so se iz MK v 

računalniško evidenco vnašala postopoma.  

V drugi fazi je zagotovljena neposredna povezava MR z drugimi registri (RSP, CRP) in 

evidencami (PL, OI) ter uporabniki, ki podatke iz MR potrebujejo za vzdrževanje svojih 

registrov ali za odločanje v postopkih za izvajanje javnih pooblastil, če so za te podatke 

pooblaščeni z zakonom. 
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Pri organih, ki so po zakonu dolžni sporočati nastala matična dejstva (bolnišnice, 

porodnišnice, sodišča idr.), se zagotovi možnost  za prijavo matičnega dejstva na elektronski 

način (Trnovšek idr. 2006, 13–14).  

4.4 Managerski vidik vodenja v javni upravi  

Ciljev e-uprave ni bilo mogoče doseči brez temeljite prenove poslovanja celotne uprave. 

Avtomatizacija in optimizacija obstoječega poslovanja namreč prispevata predvsem k 

povečanju učinkovitosti, ne pa tudi uspešnosti, ki je eden temeljnih ciljev e-uprave. Zato je 

potreben razmislek glede smotrnosti izvajanja posameznih aktivnosti in procesov ter 

posledično njihove ureditve na popolnoma nov način. Primer: upravni organi lahko občanom 

zelo učinkovito izdajajo izpiske iz MK, vendar to ni smotrno, ker občani teh izpiskov ne 

potrebujejo. So le posredniki med upravo in organizacijami, ki te podatke potrebujejo pri 

reševanju svojih zadev. Zato jim je treba ponuditi dostop do potrebnih podatkov in ne 

obremenjevati občanov (Vintar in Grad 2004, 144). 

Podjetja uporabljajo različne pristope prenove poslovanja. Nekatera podjetja to počnejo 

postopoma, druga pa želijo to doseči na hiter način – z radikalno spremembo organizacije 

poslovnih procesov. Zavedati se je treba, da za nobenega ni mogoče reči, da je pravi. Podjetje 

izbere tistega, za katerega pričakuje, da bo prinesel najboljše poslovne rezultate in koristi tako 

za podjetje kot za uporabnike. 

Nekateri pristopi k prenovi poslovanja, ki jih uporabljajo podjetja, so: 

– management poslovnih procesov; predstavlja pristop k prenovi poslovanja, ki je izredno 

povezan z razvojem IT. IT predstavlja osnovne temelje, ki omogočajo uspešno procesno 

organiziranost podjetij in igra ključno vlogo pri uvajanju sprememb. Prenavljanje 

poslovnih procesov zahteva takšno informatizacijo poslovanja, ki je sposobna 

obravnavati celotne procese ter jih analizirati in spreminjati s ciljem njihove optimizacije. 

IT mora podpirati izvajanje procesov, procesi pa morajo biti razviti na osnovi možnosti, 

ki jih ponuja IT;  

– management prenove procesov (v nadaljevanju: BPR); projekti prenove so kompleksni in 

obsežni. Koncept BPR predvideva radikalno prenovo obsežnih in kompleksnih procesov, 

in sicer s takojšnjim prehodom na nov način poslovanja. Tak pristop je zelo tvegan in 

povezan z velikimi finančnimi stroški. Zahteva velike spremembe v strukturi uprave, 

njenih procesih, navadah zaposlenih ter v znanjih. Zahteva preoblikovanje klasičnih 

hierarhičnih organizacijskih struktur v procesno usmerjeno organizacijo, kar zahteva tudi 

prilagoditev obstoječih vzorcev razmišljanja in drugih elementov organizacijske kulture. 

Tem spremembam se zaposleni naravno upirajo, zato se je treba zavedati, da brez močne 

podpore managementa in politike ter motiviranosti zaposlenih tako obsežnih in radikalnih 

sprememb ni možno izpeljati. Management mora poleg trdne podpore projektu prevzeti 

tudi vlogo glavnega pobudnika in spodbujevalca sprememb. Ves čas mora komunicirati 



 32 

in sodelovati z vsemi, ki se jih spremembe tičejo, ter iskati ravnovesje med različnimi 

zahtevami in potrebami. Jasno mora predstaviti spremembe, cilje in zakaj so te 

spremembe pomembne. Ključnega pomena je zaupanje sodelavcev in podrejenih. Še tako 

dober načrt ne more biti uresničen, če niso ljudje, ki ga izvajajo, in ljudje, ki jih 

spremembe prizadevajo, pripravljeni in usposobljeni. Management mora biti pripravljen 

tudi poslušati in spreminjati načrte v primeru, da bi bilo mogoče neko stvar narediti na 

bolj sprejemljiv način. Le s skupnimi močmi in zavzetostjo vseh udeležencev na vseh 

področjih bodo spremembe lahko uresničene. Da bi proces uspešno deloval, ga je treba 

stalno izboljševati. Za to so odgovorni vodje, prenova procesov pa mora biti načrtovana 

in izpeljana v skladu s strateškimi cilji organizacije. Prav tako je treba koncept zaradi 

specifičnosti javne uprave prilagoditi njenim posebnostim, ki so: kompleksnost, 

odvisnost od zakonodaje, odsotnost konkurence, koeksistenca ciljev, birokratski odnosi, 

vpliv politike, sistem financiranja (Vintar in Grad 2004, 145–147); 

– projektni management: je način obvladovanja enkratnega procesa z uporabo znanja, 

veščin, tehnik in metod ter orodij v projektu, da bi izpolnili potrebe in pričakovanja 

naročnika. Projekt je enkraten, neponovljiv in časovno omejen proces. Vodi ga projektni 

manager, ki je odgovoren za načrtovanje, usmerjanje, povezovanje in nadzor virov 

organizacije (npr. ljudje, finančna sredstva, oprema). Vsak projekt je treba pred 

izvajanjem dobro pripraviti. Deloval naj bi po vnaprej določenih smernicah na področju 

stroškov, porabljenega časa, kakovosti rezultata, izpolnitve zahtev projekta ter 

opredelitve tveganosti projekta (Markič 2005);  

– management informacijske tehnologije; izbira ustreznega IS, ki podpre poslovne 

strategije v organizaciji, postaja vedno bolj zahtevna naloga. Izbira je velika, sistemi pa 

se hitro spreminjajo. Zaradi povečanja zmogljivosti infrastrukture postajajo vse bolj 

zapleteni. V današnjem spremenljivem okolju si organizacija ne more privoščiti sistemov, 

ki ne bi bili odprti za nadaljnjo nadgradnjo. Naloga managementa je zato, da podpre 

uvedbo sistemov, ki se lahko spreminjajo, kot se spreminjajo tudi poslovne zahteve. 

Ustrezen IS mora torej podpirati obstoječe poslovne aktivnosti organizacije, hkrati pa 

mora biti osnova za razvoj novih storitev (Rezar 2008, 10–11); 

– management odločanja; odločanje po navadi razumemo kot izbiro ene izmed dveh ali več 

alternativ. Je zelo zahtevna naloga. Zahteva namreč dobro poznavanje področja in ciljev 

odločitve. Pri tem nam sodobna IT ponuja rešitve v obliki računalniško podprtih IS za 

podporo managementu. To so: sistemi za podporo odločanju, managerski IS, sistemi za 

podporo odločanju v skupini, ekspertni sistemi. Računalniško podprti sistemi za podporo 

managementu so namenjeni nosilcem odločanja pri razreševanju delno strukturiranih in 

nestrukturiranih odprtih zadev. Število takih zadev narašča s pomikanjem proti vrhu 

organizacije, kjer mora ta odločati o ciljih in strategijah za njihovo doseganje (Biloslavo 

in Prevodnik 2007, 41–56);  

– management znanja: je koncept, ki izpostavlja in povezuje različne načine iskanja, 

pridobivanja, posredovanja in vrednotenja informacij ter znanja, pridobljena iz različnih 
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podatkovnih virov organizacije, kot so podatkovne baze, dokumenti, pravilniki, poslovni 

postopki ter veščine in izkušnje zaposlenih. Bistvo pristopa je, kako zajeti znanje 

organizacije, posameznikov in druge vrste intelektualnega kapitala ter omogočiti prenos 

teh znanj v prakso celotne organizacije. Pri tem si podjetja pomagajo z bazami znanja,  

e-učenjem, ekspertnimi sistemi in drugimi možnostmi (Rozman 2007, 10).  
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5 ŠTUDIJA PRIMERA 

V tem poglavju na osnovi študije primera analiziramo pomen elektronskega poslovanja v 

javni upravi in primerjamo stari, ročni način vodenja MK z modernim, elektronskim 

vodenjem. Na osnovi primerjalne analize ugotovimo prednosti elektronskega vodenja v 

primerjavi z ročnim vodenjem MK.  

5.1 Postopek elektronske prijave rojstva  

Leta 2005 je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, z informatizacijo MR razširilo obseg  

e-poslovanja državne uprave ter njene ponudbe sodobnih elektronskih storitev za državljane 

in podjetja. Z elektronskim vodenjem MR so se spremenili dotedanji postopki za vpis 

matičnih dejstev in osebnih stanj, hkrati pa je bila vzpostavljena povezava med MR in CRP. 

Vsi prijavitelji, ki so dolžni prijavljati matična dejstva, so s tem pridobili možnost, da tudi 

sami uvedejo elektronski način prijavljanja podatkov v MR. Med njimi so tudi zdravstvene 

ustanove, ki so v primeru porodov v porodnišnici pristojne za prijavo rojstev. Leta 2007 je 

tako prvič zaživela storitev elektronske prijave rojstva (e-rojstvo).   

Elektronska prijava rojstva vključuje določitev EMŠO14
 v CRP. IS porodnišnice po rojstvu 

otroka vse potrebne podatke po varni elektronski poti posreduje preko spletne aplikacije  

e-rojstva v sistem e-uprave. Vhodni podatki se pripravijo iz obstoječega bolnišničnega IS, 

komunikacija med udeleženci pa poteka preko državnega informacijskega omrežja. 

Izmenjava podatkov poteka enkrat dnevno na osnovi paketnega prenosa podatkov. S tem je 

zagotovljeno, da sta dodelitev EMŠO in prijava rojstva opravljena v roku 24 ur, kar je tudi 

zakonsko določen rok za prijavo mrtvorojenega otroka. 

Osnovo sistema tako predstavljata vzpostavljena komunikacija in elektronska izmenjava 

podatkov med IS v bolnišnicah ter registroma CRP in MR. Izmenjava podatkov je bila 

prvotno zamišljena kot tristopenjska komunikacija, ki naj bi potekala preko treh modulov za 

izmenjavo podatkov (slika 2). Kasneje sta se prvi in drugi modul združila in je prišlo do 

istočasne dvostopenjske komunikacije.  

                                                 
14

 EMŠO je trinajstmestna enotna matična številka občana, ki jo določa ministrstvo, pristojno za 

notranje zadeve kot upravljavec CRP. Določi ga na osnovi sedemmestnega datuma rojstva in spola. 

Številke od prvega do sedmega mesta predstavljajo datum rojstva – 2-mestni dan, 2-mestni mesec in 

3-mestna letnica. Na osmem in devetem mestu je številka registra – šifra 50. Na desetem, enajstem in 

dvanajstem mestu je zaporedna številka, na trinajstem mestu pa kontrolna številka (ZCRP- UPB1, 7. 

in 8. člen). Način določanja EMŠO in izračun kontrolne številke predpisuje Uredba o načinu določanja 

osebne identifikacijske številke (Ur. list RS, št. 8/1999).  

 



 

35 

Potek izmenjave podatkov: 

– modul 1 in 2: bolnišnica preko aplikacije e-rojstva posreduje začasne podatke o prijavi 

rojstva v MR in CRP, kjer se novorojenčku dodeli EMŠO. Zahtevek za dodelitev EMŠO 

ima hkrati tudi vlogo prijave rojstva in se ga pripravi iz bolnišničnega IS. Modul 2: CRP 

bolnišnico obvesti o dodeljenem EMŠO, ki podatke prevzame preko aplikacije e-rojstva 

na dogovorjen imenik (direktorij)
15

 v bolnišničnem IS. Dodeljenemu EMŠO sta priloženi 

tudi predizpolnjeni izjavi o imenu in stalnemu bivališču novorojenčka. Izjavi se v 

bolnišnici natisneta in izročita staršem (mamici) v pregled in podpis. Starši novorojenčka 

te izjave preverijo ter jih po potrebi popravijo in podpišejo. Podpisane obrazce bolnišnice 

dnevno posredujejo na MU, kjer se postopek prijave rojstva uradno zaključi. Gre torej za 

dvosmerno komunikacijo med bolnišničnim IS (zahteva za določitev EMŠO) ter CRP 

(posredovanje EMŠO) in MR (kreiranje prijave rojstva);  

– modul 3: ko zaključi matičar vnos rojstva in potrdi v MR, se uradni podatki o 

novorojenčku in njegovi mamici preko CRP posredujejo v bolnišnični IS, kar pomeni 

enosmerno komunikacijo med CRP in IS bolnišnice. Ti podatki se lahko razlikujejo od 

prvotnih podatkov (IVZ RS
16

 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Shema sistema e-rojstva 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS 2009. 

                                                 
15

 Imenik (tudi direktorij; angl. directory) je zbirka datotek, shranjenih na trdem disku ali delu trdega 

diska (v DOS). 
16

 Inštitut za varovanje zdravja RS. 
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5.2 Postopek vpisa rojstva v matični register 

Ko je novorojenčku v CRP določena EMŠO, se podatki iz e-Prijave rojstva, ki so potrebni za 

vpis v MR, avtomatično prenesejo na dogodek Rojstvo, ki se shrani v seznamu V pripravi  

tiste UE, kjer se je rojstvo dogodilo. Ko matičar prejme še izjavo o določitvi osebnega imena 

otroku in izjavo o prijavi stalnega prebivališča, preveri točnost podatkov v uradnih evidencah. 

Z vpogledom v MR lahko sam takoj preveri podatke o starših. V dogodek Rojstvo vpiše vse 

potrebne podatke, doda obvezne priloge in vpis potrdi. Dogodek Rojstvo, ki je bilo v pripravi, 

se po potrditvi iz seznama avtomatično briše. Ko otroka ponovno poiščemo v MR, lahko 

vidimo, da se je pod Status zapisal poseben kazalnik (zelena kljukica), kar pomeni, da je 

oseba vpisana v MR. Če gremo naprej na pregled podrobnosti osebe, lahko vidimo, da se je 

Rojstvo zapisalo na ekranu Pregled fizične osebe – razširjen. Poleg dogodka so zapisani še 

datum dogodka, datum vnosa in šifra hrambe. V zgornjem delu ekrana so vedno razvidni vsi 

zadnji aktualni podatki, tako o vpisani osebi kot tudi o njenih starših. Ti podatki se izpišejo 

tudi na izpisek iz MR o rojstvu. Uradni, aktualni podatki se takoj prenesejo v CRP in ostale 

evidence, ki so povezane z MR (RSP, evidenca PL, OI). Matičar zato lahko takoj po 

končanem vpisu otroku uredi tudi prijavo stalnega prebivališča v RSP. Na vsakem dogodku 

Rojstvo se nahaja gumb e-Prijava, kjer je vedno možen pregled prijave rojstva, ki je hkrati 

tudi pravna osnova vpisa.   

5.3 Primerjalna analiza 

Vpis rojstva.  

Pred vzpostavitvijo MR je matičar rojstvo otroka vpisal na osnovi prijave rojstva, ki jo je 

prejel v fizični obliki iz porodnišnice. Pred vpisom je moral preveriti točnost podatkov. 

Podatke o starših je preveril ročno v RMK, kjer so bili vpisani starši, potem pa je 

novorojenčka ročno vpisal v MK, kjer so se vodila tekoča rojstva. V primeru, da starša nista 

bila rojena v kraju, kjer je bil rojen otrok, je moral zahtevo za preverbo podatkov v pisni 

obliki posredovati matičarju tistega MU, ki je hranil RMK, kjer so bili vpisani starši. Čas 

vpisa otroka je bil precej daljši kot danes, še posebno v primerih, ko starša nista bila rojena v 

istem kraju. Danes podatke o rojstvih porodnišnice posredujejo preko aplikacije e-rojstva 

dnevno v CRP in MR. Matičar lahko podatke o starših preveri takoj z vpogledom v MR. 

Aktualni podatki o starših so že v MR, zato dodatno preverjanje ni več potrebno.  

Prednosti e- prijave rojstva 

– z uvedbo e-prijave rojstev sta izboljšani kakovost in ažurnost podatkov za zdravstvene 

statistike in analitike, upravne notranje zadeve, centre za socialno delo, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčno upravo RS in  Statistični urad RS; 
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– zaradi krajšega postopka prijave rojstva in hitrejšega dostopa do podatkov je novost 

prinesla prihranke na številnih področjih javne uprave in e-uprave, kjer so podatki o 

novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu; 

– storitev prinaša prednosti pri delu v porodnišnicah, na UE in organih javne uprave, ki 

potrebujejo podatke o novorojenčkih za opravljanje svojih nalog, določenih z zakonom.  

V mesecu septembru je v ljubljanski porodnišnici UE Ljubljana odprla svojo pisarno z 

namenom, da bi lahko starši čim več formalnih postopkov, povezanih z vpisom novorojenčka 

v MR, opravili že v času, ko je mati z otrokom še v porodnišnici.  

Izdaja izpiskov in potrdil  

V času vodenja MK so posamezni MU hranili MK za svoje območje. Za izdajo izpiska ali 

potrdila je bil pristojen matičar po kraju nastanka matičnega dejstva, saj je izpisek ali potrdilo 

izdal na osnovi vpogleda v MK. V primeru, da je oseba želela pridobiti izpisek ali potrdilo iz 

MK, je torej morala ta izpisek dvigniti na tistem MU, ki je hranil vpis. Če je npr. oseba želela 

izpisek iz RMK, ga je morala dvigniti na MU po kraju rojstva.  

Od vzpostavitve MR ni več krajevne pristojnosti. Oseba, ki želi pridobiti izpisek ali potrdilo 

iz MR, ga lahko pridobi na kateri koli UE v RS. Olajšano je tudi delo matičarjev. Izpiskov ni 

treba izpolnjevati ročno, saj v registru obstaja posebna transakcija, preko katere je omogočeno 

tiskanje. Podatki se na posamezne izpiske in potrdila prenesejo avtomatično, ko izberemo 

osebo. Matičar izpisane podatke samo še preveri, zato se je zmanjšala tudi možnost napak v 

primerjavi z ročnim izdajanjem izpiskov.  

Če ima posameznik veljavno spletno digitalno potrdilo, lahko zaprosi za izpisek po 

elektronski poti, in sicer preko portala e-uprava. UE mu izpisek posreduje v fizični obliki.  

Ostale prednosti elektronskega vodenja MR 

Pri organih, ki so po zakonu dolžni sporočati nastala matična dejstva (bolnišnice, 

porodnišnice, sodišča idr.), je zagotovljena možnost za prijavo matičnega dejstva na 

elektronski način.  

Neposredna povezava med registri in organi omogoča, da uporabniki podatke, do katerih so 

upravičeni, dobijo takoj po vnosu v register oz. dnevno. Na ta način je zmanjšana možnost 

napak, ki nastajajo pri prepisovanju oz. ročnem prenosu podatkov v računalniške baze 

uporabnikov. Hkrati je odpravljen časovni zamik pri ažuriranju teh podatkovnih baz.  

Podatki so kakovostnejši. Uporabniki so dolžni opozarjati na napake, podatkovni vir pa je 

dolžan podatke preveriti in morebitno napako odpraviti. Matičarji so razbremenjeni 
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obveščanja drugih evidenc, ki so jih v skladu z zakonom dolžni obveščati o spremembi 

osebnega stanja, kar je potekalo v pisni obliki na predpisanih obrazcih.  

S povezovanjem evidenc med različnimi uporabniki se je zmanjšalo tudi število izdanih 

izpiskov in potrdil iz MR, saj jih posamezniku v postopkih pri uveljavljanju pravic pred 

drugimi državnimi organi ni treba več prilagati. Državni organi jih pridobijo z vpogledom v 

svoje računalniške evidence po uradni dolžnosti.  
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Ugotovimo lahko, da je management pomemben tudi v javni upravi. Še posebej se je to 

pokazalo pri uvajanju e-poslovanja. V času klasičnega upravnega poslovanja ta potreba ni bila 

tako izrazita. Z uvedbo e-poslovanja je bila potrebna temeljita prenova poslovnih procesov, 

kar posledično pomeni tudi nove organizacijske strukture, to pa zahteva uspešen in učinkovit 

management. Prenova procesov namreč zahteva dobro obvladovanje organizacije in 

povezovanje med vsemi udeleženci v procesu, tako notranjimi kot zunanjimi. Management 

vpliva na prenovo z oblikovanjem politike, vizije, strategije, postopkov in odločitev. Oblikuje 

tudi ključne kazalnike uspešnosti glede postavljenih rokov, kakovosti izvedbe in stroškov. 

Hkrati je glavni pobudnik in spodbujevalec sprememb.  

E-poslovanje je prineslo številne prednosti za državo in uporabnike. S tem sta bila dosežena 

bistvena cilja – cenejša uprava in približati upravo uporabniku, obstajajo pa še številne 

možnosti izboljšav. E-uprava naj bi se razvijala tako, da bi zagotovila čim več storitev po 

elektronski poti (npr. izdaja raznih dovoljenj, odločb, soglasij, elektronsko plačevanje). Tudi 

dokumenti, ki jih lahko naročimo po elektronski poti, se še vedno izdajajo v stari obliki. 

Primer: stranka lahko vlogo za izdajo izpiskov iz MR poda po elektronski poti, izpisek pa ji 

UE še vedno izda v fizični obliki. Kljub temu da je z zakonom že urejen elektronski podpis, 

storitve še niso zaživele.  

V javni upravi je še vedno prisoten prevelik vpliv politike in osebnih interesov. Prav zaradi 

tega je težko sprejemati dolgoročne cilje, saj se vodstvo in posledično tudi cilji menjajo ob 

vsaki spremembi političnega vrha.  
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7 SKLEP 

Na osnovi pregledane literature in virov lahko ugotovimo, da sta management in vodenje 

nujno potrebna in pomembna tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Uspešen management 

namreč pomeni uspešno poslovanje za podjetje ali organizacijo. V diplomski nalogi proučimo 

pomen managementa, vlogo in funkcije, z raziskovanjem začetkov managementa pa 

ugotovimo njegov pomen skozi zgodovino.   

Management je tisti, ki ga povezujemo z vodenjem celotne organizacije, in je tudi tisti, na 

katerega pade kritika, če je podjetje neuspešno. Manager načrtuje, organizira, kadruje, vodi in 

kontrolira poslovanje podjetja. Le uspešen manager lahko podjetje naredi uspešno. Uspešen 

manager je tisti, ki je pripravljen prisluhniti svojim podrejenim. Pripravljen je na spremembe 

in novosti in je ves čas aktiven. Spodbuja razvoj in izobraževanje zaposlenih ter uspešno 

komunicira z njimi. Sposoben je ustvariti takšno klimo, da bodo zadovoljni vsi zaposleni. 

Danes so največje bogastvo podjetja prav zaposleni, zato je odnos med njimi in 

managementom zelo pomemben. Boljši kot je, boljši bodo poslovni rezultati, zato se vedno 

bolj poudarja tudi pomen vodenja, ki je predvsem povezano z motiviranje sodelavcev, da bi ti 

kar se da uspešno opravili svoje delo. Vodje iščejo različne načine, kako motivirati podrejene. 

Danes namreč ni več pomembno samo to, da so zaposleni zadovoljni v podjetju, ampak da so 

podjetju in delu tudi predani. Vodenje je zato vedno bolj usmerjeno v sodelovanje.  

V nalogi ugotovimo, da so bile tako kot v zasebnem sektorju tudi v javni upravi nujno 

potrebne reforme. Pri tem pa je bilo zaradi specifičnosti javne uprave pri njihovem uvajanju 

treba upoštevati tudi njene posebnosti.  

Javna uprava je od konca 90. let dvajsetega stoletja do danes dosegla velike spremembe, kar 

je posledica nastanka in razvoja interneta. Vedno večje spremembe v okolju so zahtevale tudi 

odziv javne uprave in njeno prilagodljivost. Reforme javne uprave so doživele prelomnico 

konec 90. let z začetkom e-uprave, ki je prinesel veliko novosti tako za zaposlene kot tudi 

stranke.  

Javna uprava se je na ta način približala uporabnikom. Že leta 2003 so državljani RS dobili 

možnost vpogleda v svoje osebne podatke, in sicer v CRP. Leta 2005 je bil prenovljen RSP, 

začela pa se je tudi informatizacija matičnih knjig. Vzpostavljen je bil matični register. Zaradi 

velikosti projekta in povsem novega načina vodenja evidence osebnega statusa državljanov 

ter vključitve MR v e-poslovanje se je vedno bolj kazala potreba po uspešnem managementu 

v javni upravi. Brez močne podpore managementa na vseh področjih vodenja in glavnega 

pobudnika ter spodbujevalca sprememb in prenove poslovnih procesov ter močne volje, truda 

in zagnanosti vseh zaposlenih na tem področju bi tako velik projekt namreč težko uspel.   
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Vključitev MR v e-poslovanje kot tudi celotna e-uprava je prinesla velike prihranke za državo 

in tudi za posameznike. Javna uprava je postala učinkovitejša, racionalnejša, postopki so 

poenostavljeni, evidence dostopnejše, bolj ažurne, pretok podatkov pa je hitrejši. Državljanom 

je prihranjena tudi marsikatera pot, saj lahko nekatere storitve opravijo preko interneta.  

Menimo, da smo z diplomsko nalogo dosegli zastavljeni cilj. Na osnovi literature smo 

opredelili management in vodenje, prikazali razliko med njima ter pomen managementa skozi 

čas. V nadaljevanju smo s primerjalno analizo ugotovili prednosti elektronskega vodenja MK 

v javni upravi v primerjavi z ročnim ter pomen vključitve v e-upravo in opredelili managerski 

vidik vodenja v javni upravi.  
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Vstopna stran  MRRSP 

 

 

Zavihek Rojstvo v pripravi 

 



Priloga 1 

 

Dogodek Rojstvo – državljan RS, stran 1 od 3 
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Dogodek Rojstvo – državljan RS, stran 3 od 3  

 

 

Pregled fizične osebe – osnoven 
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Pregled fizične osebe – razširjen 

 

 

RSP – Stalno prebivališče – v pripravi 

 

Vir: Matični register stalnega prebivalstva 2005.
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Priloga 3 

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO IZPISKA 

IZ MATIČNEGA REGISTRA O ROJSTVU 

 

PODATKI O PROSILCU: 

 

Ime:  

Priimek:  

EMŠO/datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Prebivališče:  

 

*VRSTA IZPISKA: 

(obvezno je treba označiti, kateri izpisek potrebujete) 

· STANDARDNI – za notranji promet 

· MEDNARODNI – po dunajski konvenciji 

· MEDNARODNI – po pariški konvenciji 

 

 

 

DATUM: 

______________________________ 

 

PODPIS:  

_____________________________ 

Vir: E-uprava 2013. 


