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POVZETEK 

Načrtovanje poslovanja v javnih raziskovalnih zavodih temelji na posredovanih izhodiščih 

resornega ministrstva, veljavni zakonodaji ter zahtevah vplivnih deležnikov. Opredelitev 

merjenja ciljev in zagotavljanja kakovosti postajata neločljiv del načrtovanja.  

Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave razkriva stališča managerjev do načrtovanja ter 

merjenja doseženih ciljev. Rezultati analize polstrukturiranih intervjujev kažejo, da v praksi na 

načrtovanje v največji meri vpliva ustanovitelj, čeprav gre za temeljno nalogo in odgovornost 

vršnega managementa. Pridobljeni odgovori vršnega, srednjega in nižjega managementa 

odkrivajo različne poglede na načrtovanje ter merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, 

razkrivajo pa tudi omejitve in težave, s katerimi se predstavniki managementa srečujejo v 

praksi.   

Ključne besede: načrtovanje, javni zavodi, raziskovalna dejavnost, uspešnost, učinkovitost. 

SUMMARY 

Business planning in public research institutes is based on the competent ministry’s guidelines, 

applicable legislation, and demands of the influential stakeholders. The definitions of goal 

measurement and quality assurance are becoming integral parts of the planning.  

The case study, as a sort of qualitative research, reveals the managers’ standpoints regarding 

the planning and measuring of the achieved goals. The results of the analysis of semi-structured 

interviews indicate that, in practice, the planning is mostly influenced by the institutes’ 

founders, even though it represents a fundamental task and responsibility of the executive 

management. The acquired answers of the executive, middle, and lower management reveal a 

variety of outlooks on the planning and measuring of business performance and efficiency. 

They also point out the restrictions and problems that the representatives of the management 

encounter in practice. 

Key words: planning, public institutions, research activity, effectiveness, efficiency. 
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1 UVOD 

Po ugotovitvah Tavčarja (2009, 115) organizacija brez načrtovanja nima prihodnosti, zato je 

načrtovanje ne samo prva, temveč tudi najpomembnejša naloga managerjev, ki ji v praksi 

pogosto posvečajo najmanj pozornosti.  

Managerji v javnih zavodih izvajajo podobne funkcije kot managerji v privatnem sektorju, pri 

čemer kompleksno okolje javnega zavoda vsiljuje bolj raznolike, včasih že nasprotujoče si 

politične, socialne in ekonomske cilje, ki jih je težko objektivno ovrednotiti in meriti. Še zlasti 

zahtevno je oblikovanje dolgoročnih načrtov, ki jih lahko prekinejo ali pa modificirajo politične 

elite, ki se menjujejo ob volitvah (Rus 1994, 967). Do podobnih zaključkov prihajajo tudi 

sodobnejši tuji avtorji (Bolden, Petrov in Gosling 2008), ki trdijo, da prihaja zaradi močnega 

vpliva širših dejavnikov iz socialnega in političnega konteksta do vse večje ekonomske 

občutljivosti tovrstnih organizacij, kar že povzroča prehajanje iz birokratsko znanstvene oblike 

organiziranja v bolj podjetniške in sodelovalne oblike.    

Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg (2003, 131) opozarjajo na odpor ali vsaj brezbrižnost do 

načrtovanja, ki sta v tovrstnih organizacijah mnogokrat večja kot v pridobitnih organizacijah, 

in trdijo, da zaradi kompleksnosti okoliščin, raznolikih interesov in pritiskov udeležencev 

management pogosto deluje zgolj po občutku, kar vodi v nižjo učinkovitost in uspešnost 

delovanja.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Postopek načrtovanja je v javnih raziskovalnih zavodih zaradi financiranja iz državnega 

proračuna zakonsko opredeljen v vsakoletnem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije trenutno za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 

19/19, v nadaljevanju ZIPRS 1819), kljub temu pa je redno proračunsko sofinanciranje 

zagotovljeno šele po potrditvi programa dela in finančnega načrta. Skladno s tem so vršni 

managerji prisiljeni v oblikovanje ciljev, usklajenih z izrecnimi navodili ustanoviteljev, vezanih 

na posamezno proračunsko leto. Pri načrtovanju dolgoročnih ciljev morajo hkrati upoštevati 

specifične zahteve vseh ostalih domačih in tujih sofinancerjev, ki pogosto prihajajo tudi iz 

zasebnega sektorja. Tako financiranje prinaša vrsto težav tako pri načrtovanju kot tudi pri 

merjenju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Zaradi nenehnega navzkrižja interesov 

(ustanovitelj npr. zahteva spoštovanje zakonitosti, sofinancer pa dokazovanje gospodarnosti) 

prihaja do situacij, ki so povod za negativno nastrojenost do načrtovanja, o kateri piše 

Mintzberg (1994, 160-188), ki navaja, da izvajanje »tujih« strateških načrtov rezultira v 

manjšem zadovoljstvu nad dosežki, nezavzetosti za dokazovanje pravilnosti in izvedljivosti 

načrta ter hkrati povečuje težave v komunikaciji in operativnem izvajanju načrtovanih 

aktivnosti. Do podobnih zaključkov prihajata Pučko in Čater (2001, 51), ki svarita pred pripravo 
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načrta, ki je samemu sebi namen (s ciljem oddati načrt), načrtovanjem brez zdrave pameti 

(preobširnimi načrti, ki jih nihče ne razume in uporablja) ter načrtovanjem, ki ni prilagojeno 

situaciji, v kateri se uporablja.  

Načrtovanje, ki temelji zgolj na spremljanju finančnih kazalnikov, ne ponuja ustreznih 

usmeritev za doseganje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, zato nekatere raziskovalne 

organizacije že prevzemajo uravnoteženi sistem kazalnikov poslovanja (ang. Balanced 

Scorecard) kot ene od možnih metod za spremljanje merjenja kakovosti. Prednost sistema je v 

ohranjanju finančnega merjenja kot osnovnega merila managerske in poslovne uspešnosti ter 

dolgoročnega dopolnjevanja z nefinančnimi kazalci z vidika poslovanja s strankami, notranjih 

procesov in področja učenja zaposlenih (Kaplan in Norton 2000, 33-36). Ker sistem za 

spremljanje kakovosti v javnih raziskovalnih zavodih (kljub zahtevam ustanovitelja) ni 

predpisan, so postopki merjenja, spremljanja in nadzorovanja učinkovitosti in uspešnosti 

prepuščeni odločitvam vršnih managerjev, ki z nastopom petletnega mandata podedujejo stanje 

predhodnika.  

Z vidika razumevanja managementa je pomembno zavedanje, da ga v javnih raziskovalnih 

zavodih sestavljajo vrhunski raziskovalci, ki v osnovi nimajo formalnih managerskih znanj in 

ki tudi po nastopu mandata vršnega managerja ne prekinejo aktivnosti, ki so jih izvajali pred 

nastopom funkcije. Na novem delovnem mestu se tako soočajo z napetostjo med vlogami 

managerja, visokošolskega učitelja in raziskovalca ter potrebo po nadaljevanju raziskovalnega 

dela (Wolverton, Ackerman in Holt 2005). Po raziskavi Gmelcha in Parkayja (1999) se v 

znanosti kar 65 % vršnih managerjev po končanem mandatu vrne na prejšnje delovno mesto, 

kar kaže na negativno fluktuacijo, ki z vidika načrtovanja prinaša tveganje, da kratkoročni načrt 

ni usklajen z vizijo, dolgoročnim načrtom in strateškimi cilji. Predstavniki srednjega in nižjega 

managementa so sočasno vpeti v različne vloge projektnega raziskovalnega dela, pri tem pa 

zaradi neustreznega načrtovanja in spremljanja izvedbe aktivnosti prihaja do neprimernega 

vrednotenja časovnih, finančnih in kadrovskih virov, o čemer pišejo številni domači avtorji. 

Križaničeva (2002, 4) in Kavčičeva (2005, 14) še zlasti opozarjata na slabo informacijsko 

podporo, slabo komunikacijo, nejasne pristojnosti in odgovornosti ter na nenatančna navodila, 

pri tem pa izpostavljata tveganja nepredvidljivega financiranja, iz česar je mogoče sklepati, da 

predstavniki srednjega managementa zaradi zahtevnega tekočega dela ne prevzemajo pobud za 

vodenje, načrtovanje in spremljanje napredka, če v to niso prisiljeni, predstavniki nižjega 

managementa pa ne kažejo ustreznega prizadevanja za uresničitev ciljev. Iz navedenega izhaja, 

da je za spremljanje ciljev nujen enoten metodološki pristop, ki olajšuje načrtovanje, 

spremljanje in poročanje (Žurga 2001).  

1.2 Namen, cilj in raziskovalna vprašanja 

Osnovni namen raziskave je pridobiti globlji vpogled v odnos managementa javnega 

raziskovalnega zavoda do načrtovanja in merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Glede 
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na to, da je spremljanje finančnega vidika poslovanja v javnih zavodih precej podrobno 

predpisano s področno zakonodajo ter internimi akti ustanovitelja, je glavni namen raziskave 

ugotoviti, kakšno je stališče managementa do uvedbe dodatnih nefinančnih kriterijev oz. 

kazalnikov za merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Na podlagi ugotovitev raziskave 

s pomočjo analize pridobljenih podatkov podajamo odgovor na temeljna raziskovalna 

vprašanja:  

- Kakšno je stališče managementa javnega zavoda do načrtovanja kot prve dejavnosti 

managerja? 

- Kakšen pomen pripisuje management javnega zavoda merjenju uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja? 

- Kateri vzvodi oz. kakšni so načini, ki se jih poslužuje management kot pomemben deležnik 

v javnem zavodu za spremljanje in doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev?  

V teoretičnem delu smo poiskali in proučili relevantne domače in tuje vire s področja 

obravnavane problematike, nato pa v empiričnem delu predstavili razloge za odnos in 

izoblikovana stališča managerjev, ki delujejo znotraj posamezne ravni managementa. Zanimala 

nas je njihova opredelitev do načrtovanja, spremljanja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, 

hkrati pa tudi zaznava specifičnih potreb po izboljšanju načina spremljanja kakovosti 

poslovanja. Na podlagi odgovorov in analize empirične raziskave smo izoblikovali priporočila 

vodstvu.  

V raziskavi smo uporabili vire, ki bi jih lahko razdelili na neperiodične zaključne vire (knjige, 

monografije, zbornike ter druge rezultate znanstveno-raziskovalnega dela) ter periodične 

nezaključene vire. Pri tem smo uporabljali tako znanstvene kot tudi strokovne dokumente. Med 

primarne vire vključujemo lastne zapiske in transkripcije intervjujev. Posebno pozornost smo 

namenili pravnim virom, ki smo jih preverjali z vidika aktualnosti oz. veljavnosti v času izvedbe 

raziskave. Do sekundarnih (podatkovne zbirke, finančni podatki iz letnih poročil, učbeniki, 

priročniki ipd.) smo v številnih primerih dostopali preko interneta.  

V magistrski nalogi so bili doseženi naslednji zastavljeni cilji:   

- preučili in analizirali smo preko 100 enot relevantne strokovne domače in tuje literature s 

področja načrtovanja, managementa in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja; 

- proučili smo pravne podlage, ki zavezujejo javne raziskovalne zavode, in zakonsko 

predpisane načine izvajanja nadzora kot osnove za zagotavljanje kakovosti delovanja 

raziskovalnih organizacij;  

- preverili in proučili smo mehanizme, kot jih za zagotavljanje kakovosti in nadzora 

delovanja uporablja Agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS), ki v 

domačem prostoru predstavlja glavnega financerja raziskovalne dejavnosti; 

- osvetlili smo način načrtovanja, ki poteka v izbrani organizaciji, ga predstavili z vidika 

vršnega, srednjega in nižjega managementa; 
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- na podlagi polstrukturiranih intervjujev smo preverili, kako predstavniki razumejo svojo 

vlogo v fazi načrtovanja ter kakšne so njihove dosedanje pozitivne oz. negativne izkušnje z 

načrtovanjem in spremljanjem uspešnosti;  

- seznanili smo se s strategijo, ki jo za merjenje uspešnosti in učinkovitosti uporabljajo, 

ugotovili smo, na kakšen način posamezna raven managementa oblikuje kratkoročne in 

dolgoročne cilje, kako jih usklajuje, na kakšne načine spremlja doseganje ciljev in s 

kakšnimi težavami se pri tem srečuje; 

- ugotovili smo, na katerih področjih bi bilo mogoče merjenje dopolniti z nefinančnimi 

kriteriji;  

- na podlagi posnetka stanja smo podali priporočila za izboljšanje poslovanja. 

1.3 Opredelitev raziskovalnih metod 

Raziskava je namenjena poglobljenemu razumevanju manj poznanega področja in pridobivanju 

stališč udeležencev do raziskovalnih vprašanj, pri čemer smo iskali odgovor na vprašanje, kaj 

je razlog za določeno stališče oz. zakaj se je oblikovalo, hkrati pa smo z raziskavo ugotavljali, 

kaj bi lahko naredili, da bi spremenili trenutno stanje, in kako. Zaradi zaposlitve v organizaciji, 

ki je študija primera, in osebne zainteresiranosti oz. vpletenosti v raziskavo je raziskovalna 

naloga zastavljena kot kvalitativna raziskava, ki je po navedbah Mažgonove (2008) oblika 

praktičnega raziskovanja za ugotavljanje in odkrivanje dejstev, ki jih zaznavajo posamezniki v 

svoji lastni praksi, pri čemer raziskovalec proučuje in ugotavlja vzroke in posledice ter tako z 

znanstvenim spoznanjem odpira vrata začetnim spremembam. Raziskava je potekala v skladu 

z značilnostmi raziskovanja, ki ga Klüver in Krüger (1973) opredeljujeta kot osvetlitev 

problemov, ki izhajajo iz konkretnih potreb v praksi, pri tem pa cilji raziskave niso izključno v 

preverjanju teorije, temveč posegajo v praktični kontekst, ki ga v praksi spreminjamo, pri čemer 

raziskovalec deluje aktivno in je na ravni opazovanja z udeležbo vključen v interaktivni odnos 

z udeleženci skupine.  

V teoretičnem delu je bila uporabljena domača in tuja strokovna literatura (knjige, članki ipd.), 

interno gradivo organizacije ter zavezujoča pravna podlaga, ki ureja načrtovanje in merjenje 

kakovosti organizacije v študiji primera. Z metodo kompilacije so povzeti sklepi, stališča in 

ugotovitve izbranih avtorjev, z metodo komparacije pa so primerjana različna spoznanja 

izbranih avtorjev.  

Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi, ki je potekala s soglasjem vodstva organizacije. 

Proučevanje odnosov do načrtovanja je raziskano s polstrukturiranim intervjujem, pri čemer je 

bila zagotovljena anonimnost organizacije in udeležencev raziskave. V raziskavo so bili 

vključeni zaposleni, ki so v zadnjih petih letih aktivno sodelovali pri pripravi programa dela in 

letnega načrta. Pred začetkom intervjuja so bili izbrani udeleženci raziskave seznanjeni s ciljem 

pogovora. Zmanjšanje pristranskega vpliva je bilo povečano z metodo triangulacije po skupinah 

(3 skupine udeležencev, 1 metoda raziskovanja): vršni management (2 osebi), srednji 
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management (5 oseb), nižji management (3 osebe). Izvedba intervjujev je potekala v maju in 

juniju 2019. Udeleženci raziskave so odgovarjali na 7 enakih vprašanj odprtega tipa. Zbiranju 

podatkov in transkripciji  je sledilo kodiranje, analiziranje in interpretacija zaključkov, ki služijo 

kot podlaga za priporočila vodstvu. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve raziskave 

Magistrska naloga temelji na predpostavki, da je priprava letnega programa in finančnega 

načrta rezultat timskega dela, ki ga organizira in vodi vršni manager s sodelovanjem 

vodstvenega kadra posameznih raziskovalnih področij (srednji management) in skupnih služb 

za podporo vodstvu (nižji management). Teoretično problematika ni podrobno obdelana, zato 

rezultata raziskave ni mogoče primerjati z obstoječimi teoretičnimi izhodišči oz. že izvedenimi 

raziskavami.  

Podatki so pridobljene v specifični skupini populacije, kjer zaradi kadrovskih omejitev vzorca 

ni mogoče povečati. Po trenutni oceni je v organizaciji 17 oseb, s katerimi je mogoče narediti 

raziskavo. To je tudi razlog za izbiro kvalitativne metode raziskovanja s pomočjo intervjujev 

kot ene izmed metod zbiranja podatkov.  

Ugotovitev raziskave ni mogoče posploševati na ostale javne raziskovalne zavode, saj gre za 

specifične odnose oz. stališča, ki so posledica preteklih izkušenj z načrtovanjem in merjenjem 

uspešnosti in učinkovitosti v izbrani organizaciji.  

Pomembno omejitev predstavljajo sodobna teoretična izhodišča. Področje managementa v 

javnih raziskovalnih zavodih kakor tudi področje načrtovanja in merjenja uspešnosti ter 

učinkovitosti v raziskovalni dejavnosti je slabo raziskano, hkrati pa opažamo tudi veliko 

pomanjkanje sodobnih domačih in tujih dokumentarnih virov. V raziskavi smo zato navajali 

tudi starejše vire, ki so z vidika relevantnosti še vedno aktualni.  
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2 VPLIV DELEŽNIKOV NA NAČRTOVANJE IN MERJENJE CILJEV 

Javni raziskovalni zavodi sodijo med nepridobitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. 

Od pridobitnih jih ločujejo temeljni cilji oz. smotri, ki praviloma niso merljivi v denarju. Njihov 

namen ni dobiček, temveč zagotavljanje storitev in dobrin, ki so pogoj za uspešno delovanje 

družbe kot celote, njenih podsistemov in posameznega človeka. Za javne organizacije so 

značilni vpliv javnega interesa, javna lastnina, vpliv javnosti na delovanje ter odvisnost od 

različnih državnih ustanov kot poglavitnih financerjev. Na usmeritve in delovanje zavodov 

vplivajo tudi notranji deležniki: management, strokovnjaki, zaposleni itd. Vsak od njih ima 

lastne smotre, določene vrste moči, značilno obnašanje in privrženost, ki jih preko 

organizacijske kulture, ki vlada v organizaciji, osmišlja in prenaša v organizacijo (Trunk Širca, 

Tavčar in Abrahamsberg 2003, 37-38; Gomezelj, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 10).  

Raziskavo smo zasnovali na predpostavki, da se je odnos managerjev do načrtovanja, merjenja 

in spremljanja ciljev izoblikoval na podlagi preteklih izkušenj z vplivnimi deležniki. Ti imajo 

v neprofitnih organizacijah skupne vrednote, vendar nasprotujoče si interese in posredne 

zahteve. Čeprav so motivirani za sodelovanje, imajo včasih različne prioritete, zato 

predstavljata načrtovanje ciljev in upravljanje različnih interesov svojevrsten izziv managerjev 

(Wadongo in Abdel-Kader 2014, 683 po Mevlja in Kavčič 2016, 48).  

2.1 Vplivni deležnik zunanjega okolja  

Na organizacije vplivajo številni deležniki, med najvplivnejše pa uvrščamo tiste, ki so jo 

ustanovili, ki jo lahko ukinejo ali z njo kakor koli razpolagajo. Ti običajno prihajajo iz 

zunanjega okolja in nastopajo v vlogi lastnika, ustanovitelja ali financerja. Tavčar (2008, 20-

21) navaja, da slednji organizacijo dojemajo kot instrument za doseganje ciljev, pri čemer 

pričakujejo, da se ostali deležniki (managerji, zaposleni itd.) povsem podrejajo njihovi volji. 

Svoj interes uveljavljajo z vsemi sredstvi; urejanje zadev temelji na racionalnosti, 

avtoritativnosti in discipliniranju zaposlenih. Zanje so pomembne kratkoročne koristi, zato 

poudarjajo pomen kratkoročnih ciljev in kratkoročnega načrtovanja. Pomembno vlogo igrajo 

tudi ostali zunanji deležniki, ki na organizacijo gledajo kot na skupnost interesov, npr. 

uporabniki storitev, davkoplačevalci, predstavniki lokalnega okolja. Ti uspešnost organizacije 

povezujejo z dojemanjem poslanstva (Mevlja in Kavčič 2016, 73). Biloslavo (2008, 15-20) 

meni, da se v vsaki organizaciji neločljivo prepletata interesni in instrumentalni vidik, hkrati pa 

ugotavlja, da so ljudje za delovanje v organizaciji zainteresirani predvsem takrat, ko s tem lažje 

in bolje uresničujejo lastne interese.  

Vpliv okolja javnih organizacij natančneje definira Rus (1994, po Možina idr. 1994, 940-941), 

ki ocenjuje, da je kompleksnejše od okolja zasebnih organizacij, kar pripisuje podvrženosti 

zunanjim finančnim in političnim pritiskom ter izpostavljanje prisilnim oblikam regulacije 

vlade. Javne organizacije imajo zato številnejše, včasih zelo različne cilje, ki so pogosto splošni, 
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pri čemer socialni in politični cilji, kot sta enakost in pravičnost, velikokrat nasprotujejo 

ekonomskim ciljem. Posledično je težko objektivno vrednotiti in meriti uspešnost in 

učinkovitost, zato je v javnih organizacijah tvegano uvajati decentralizacijo ali delegiranje 

managerskih kompetenc. Programe oblikujejo vladni organi, zato so ti pogosto v nasprotju z 

managerskimi cilji. Rus (1994) meni, da javne organizacije praviloma ne morejo izvajati 

dolgoročnih načrtov, ker jih prekinjajo ali pa modificirajo politične elite, ki se zamenjujejo ob 

volitvah.  

Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg (2003, 16) navajajo, da zunanje okolje nepridobitne 

organizacije tvorijo:  

- udeleženci, ki ji dajejo sredstva (denarna, materialna, delo, znanje itn.); 

- udeleženci, ki ji dajejo legitimnost (primerno upravičenost, usposobljenost, uglednost itn.); 

- uporabniki, ki uživajo koristi storitev za protivrednost (članarina, plačilo, prispevek) ali pa 

tudi brez plačila;  

- konkurenti (druge nepridobitne in pridobitne organizacije, pa tudi skupine in posamezniki, 

ki se potegujejo za iste vire sredstev ali iste uporabnike) in 

- kolaboranti (druge organizacije, največkrat nepridobitne, ki se povezujejo zato, da bi 

dosegale skupne cilje).  

Kamnarjeva (1999, 72) ocenjuje, da je najvplivnejši deležnik javnega zavoda država, ki »kot 

ustanoviteljica izvaja svojo upravljavsko funkcijo z regulacijo javne službe, s sistemom 

financiranja dejavnosti in izvajanjem nadzora nad delovanjem javnih zavodov«.  

2.1.1 Država kot ustanovitelj in regulator dejavnosti   

Javne raziskovalne zavode (v nadaljevanju JRZ) uvrščamo v javni sektor, kamor sodijo tudi 

državni organi in uprave lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega 

prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (2. člen 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 

14/06, 68/06, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 84/18, v 

nadaljevanju ZSPJS. Naštetim organizacijam je skupno izvajanje javnih funkcij, uresničevanje 

javnega interesa, proračunsko financiranje in neprofitnost. Vendar pa so izključno javni zavodi 

tista posebna organizacijska oblika pravnih oseb javnega prava, ki jim je pravica do izvajanja 

javne službe dana neposredno z zakonom in je torej osnovni namen njihove ustanovitve 

izvajanje javne službe (Zver 2003, 9).  

Statusna področja javnih zavodov so opredeljena z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 

12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju ZZ), ki opredeljuje dejavnosti 

(vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, 

invalidsko varstvo, socialno zavarovanje ali druge dejavnosti), način upravljanja (29. člen ZZ), 

sprejemanje načrtov, spremljanje realizacije načrtovanih aktivnosti (30. člen ZZ ) ter predpisuje 
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nadzor (50. člen ZZ) nad zakonitostjo, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela. 

Pomanjkljivost zakona se kaže v tem, da se omejuje na dejavnost, javne službe pa konkretneje 

ne opredeljuje.  

Raziskovalna in razvojna dejavnost (v nadaljevanju RRD) obsegata temeljno in aplikativno 

raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja. V skladu 

s Priročnikom Frascati (Arrs 2015, 21) jo opredeljujemo kot ustvarjalno dejavnost, ki se izvaja 

sistematično z namenom povečati obseg znanja, vključno z znanjem o človeštvu, kulturi in 

družbi, ter uporabo tega znanja za razvoj novih aplikacij. Ustrezati mora petim ključnim 

merilom: »biti mora nova, ustvarjalna, negotova, sistematična in prenosljiva in/ali ponovljiva«. 

Z vidika delitve na znanstvena področja razmejujemo raziskave s področja biotehnologije, 

naravoslovja in tehnologije ter družboslovja in humanistike. Do sofinanciranja iz javnih 

sredstev so upravičene raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki izpolnjujejo 

predpisane pogoje (pogoji za raziskovalne organizacije in zasebne raziskovalce so opredeljeni 

v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19, v 

nadaljevanju ZRRD) in Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih 

raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14) in so vpisani v evidenco 

izvajalcev RRD, ki jo vodi ARRS.CA 

Raziskovalna dejavnost z vidika javne službe 

Javno službo na področju RRD izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine 

v JRZ in javnih visokošolskih zavodih ter izvajalci s koncesijo. V nadaljevanju se bomo omejili 

na JRZ, ki se od drugih raziskovalnih organizacij razlikuje po tem, da RRD izvajajo kot 

osnovno oz. temeljno dejavnost javne službe. V Sloveniji je na tak način organiziranih 16 

zavodov: Geološki zavod Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut "Jožef Stefan", 

Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za hidravlične raziskave, Inštitut za kovinske 

materiale in tehnologije, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, 

Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški 

inštitut, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Znanstveno-

raziskovalno središče Koper (Arrs b. l.d). 

RRD uvrščamo med družbene dejavnosti ter negospodarske javne službe, ki jih razdelimo v 

dve skupini. Prva skupina obsega dejavnosti, kjer je javna služba določena z mrežo in glavnimi 

skupinami storitev ali programov: zdravstvo, socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje. V 

drugo skupino uvrščamo znanost in kulturo, kjer storitev javne službe ni jasno opredeljena, 

temveč izražena v obliki javnega interesa na posameznih področjih (Kamnar 1999, 98). 

Avtorica ugotavlja, da je področje znanosti z vidika dejavnosti in javne službe izjemno slabo 

opredeljeno. Javna služba na področju znanosti je opredeljena kot tista dejavnost s področja 
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temeljne in aplikativne raziskovalne dejavnosti in dejavnosti raziskovalne infrastrukture, ki se 

izvaja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa. Nacionalni raziskovalni program 

(Uradni list RS, št. 8/95) naj bi določal dolgoročne in srednjeročne cilje, kratkoročni cilji pa naj 

bi bili določeni z letno politiko. Pridobivanje proračunskih sredstev za izvajanje javne službe 

je odvisno od razpisov, zato je obseg in vsebino javne službe v nekem letu mogoče določiti šele 

naknadno, ko so izpeljani že vsi razpisi in razdeljena vsa proračunska sredstva, se pravi ob 

koncu poslovnega leta (Kamnar 1999, 102-103).  

V empiričnem delu raziskave nas bo zanimal pogled managementa na načrtovanje in težave, s 

katerimi se ob tem sooča. Eno večjih omejitev načrtovanja zagotovo predstavlja višina in 

opredelitev javne službe, včasih pa k temu lahko dodamo tudi težave, povezane s sprejemom in 

potrditvijo proračuna.   

Kamnarjeva (1999, 123-127) piše, da predpogoj za sprejem letnega delovnega in finančnega 

načrta zavoda predstavlja proračun RS. Nujno je, da zavod pri pripravi delovnega in letnega 

programa ve, kakšen je celoten obseg javne službe, ki jo bo moral opraviti po naročilu 

ustanovitelja, in koliko denarja ter pod kakšnimi pogoji ga bo od njega prejel. V primeru 

nepravočasnega sprejemanja proračuna zavodi ne poznajo okvira poslovanja, zato ne morejo 

pravočasno sprejeti delovnih in finančnih načrtov ter sklepati pogodb o financiranju, kar otežuje 

njihovo normalno finančno poslovanje. Ni redko, da zavodi sprejemajo svoje delovne programe 

in finančne načrte šele v drugi polovici ali celo ob koncu leta, s čimer ti zgubljajo svoj pomen. 

V kolikor je višina posamezne proračunske postavke, ki jo določa parlament, namenjena celemu 

programu javne službe posameznega področja (npr. temeljne in aplikativne raziskave), je 

resorno ministrstvo1 tisto, ki na podlagi javnih razpisov opravi razdelitev sredstev med 

prijavitelje. V resnici se na ta način financira tudi zasebni sektor, ki opravlja javno službo s 

koncesijo, zato parlament ne določa konkretne višine sredstev za javne programe posameznih 

JRZ. Zavodi, ki imajo pretežno javna sredstva, morajo obseg in kakovost javne službe 

prilagoditi nižjemu obsegu namenskih sredstev in se s svojim ravnanjem in poslovanjem 

prilagoditi realni situaciji, saj na finančni obseg prejetih proračunskih sredstev nimajo 

nikakršnega vpliva.  

Država skuša s pravili proračunskega financiranja, ki postajajo vedno bolj natančna in 

zapletena, odpraviti pomanjkljivosti v dorečenosti posameznih finančnih vprašanj javnih 

zavodov in nadomestiti mehanizme, prek katerih bi se izvajal nadzor nad opravljanjem javne 

službe. Merila za presojo izvajanja javne službe (generalno) niso izdelana, saj je javna služba 

določena brez natančne opredelitve vrste in kakovosti posameznih storitev, zato jih ustanovitelj 

nadomešča s formalnimi birokratskimi kontrolami pri porabi javnih sredstev, ki ustvarjajo vtis 

še večje togosti proračunskega sistema financiranja (Kamnar 1999, 129). Opredeljevanje javne 

službe bi moralo temeljiti na merilih in standardih za merjenje učinkovitosti in uspešnosti 

                                                 

1 To vlogo je od leta 2004 dalje prevzela ARRS. 
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poslovanja, s katerimi bi managerji nadzirali doseganje ciljev, hkrati pa tudi vplivali na 

delovanje sodelavcev organizacije. Pri tem merila predstavljajo merske enote, standardi 

uspešnosti pa pričakovane vrednosti pri doseganju ciljev, meni Biloslavo (2008, 174). 

Zaradi težavnega določanja meril in standardov uspešnosti management ne snuje ciljev ali pa 

se omejuje na sprotne preproste (npr. finančne) cilje. Ker ne postavljajo dolgoročnejših ciljev, 

tudi nimajo osnove za snovanje strategije, kar zmanjšuje učinkovitost in uspešnost delovanja 

(Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2003, 29). Nenehno improviziranje, usklajevanje 

interesov in nejasnost situacije vpliva na negativno nastrojenost do načrtovanja, ki jo Mintzberg 

(1994, 160-188, po Tavčar 2005, 144) opisuje kot izvajanje »tujih« strateških načrtov, za katere 

je značilno manjše zadovoljstvo nad dosežki, manjša zavzetost za dokazovanje pravilnosti in 

izvedljivosti načrta, slabše ukrepanje, prilagajanje in podajanje spodbud za izboljševanje, slabše 

razumevanje ciljev in neučinkovita izraba človeških zmožnosti za izvajanje.   

Raziskovalna dejavnost z vidika tržne dejavnosti  

V skladu z namenom in cilji raziskave bomo v nadaljevanju poudarili nekaj posebnosti, ki so 

povezane z načrtovanjem in razmejevanjem poslovanja po principu delitve na javno službo in 

tržno dejavnost. Veljavna zakonodaja omogoča, da lahko javni zavod poleg osnovne dejavnosti, 

zaradi katere je bil ustanovljen, izvaja še prodajo blaga in storitev na trgu.  

Najvažnejše naloge zavoda ob tem so (Janc 2004, 182), da: 

- ločeno spremlja poslovanje in izid poslovanja iz naslova opravljanja javne službe in iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

- ob tem upošteva sodila za razmejevanje tako prihodkov kot tudi odhodkov,  

- upošteva oz. uporablja sodila, pomembna pri oblikovanju lastne in prodajne cene 

proizvodov in storitev, namenjenih opravljanju tržne dejavnosti, 

- z vsemi sredstvi ravna gospodarno, učinkovito in seveda tudi namensko. 

Čižmanova (2016, 28) opaža, da določba ZZ (18. člen ZZ), po kateri zavod lahko opravlja 

gospodarsko oz. pridobitno dejavnost, pušča zavodom odprta vrata za opravljanje dejavnosti, 

ki se v praksi in različnih predpisih pojavljajo z različnimi imeni, in sicer kot lastna dejavnost, 

prodaja blaga in storitev na trgu, tržna dejavnost, gospodarska dejavnost, pridobitna dejavnost, 

ipd. Nekateri ustanovitelji oziroma resorna ministrstva2 so javno objavili navodila (Ministrstvo 

za zdravje 2018) o delitvi prihodkov med javno in tržno dejavnostjo, ne pa vsi, zato meni, da je 

nujna dopolnitev ustanovitvenih aktov z natančno opredelitvijo; navsezadnje ne more biti 

vseeno, če javni zavodi nepravilno razvrščajo prihodke in odhodke, napačno poročajo o 

poslovanju in napačno ugotavljajo davčne obveznosti.  

                                                 

2 Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. 
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Dejstvo, da javni zavodi lahko opravljajo tudi tržno dejavnost, katere cilj je pridobivanje 

dobička, trči ob osnovni cilj neprofitnega izvajanja dejavnosti javne službe. Prav protislovje 

med nasprotujočima si ciljema obeh vrst dejavnosti namreč vodi do problemov, ki so v praksi 

v prvi vrsti računovodski, posledice pa se pogosto odrazijo v neracionalni porabi javnih sredstev 

in v neučinkovitem izvajanju javne službe (Zver 2003, 10). Pri pripravi finančnih načrtov in 

poslovnih poročil o izvedeni realizaciji poslovanja morajo zavodi poročati o načrtovanih oz. 

realiziranih prihodkih in odhodkih po vrsti dejavnosti. Za pojasnjevanje, ali posamezna storitev 

spada v javno službo ali ne, so pristojna resorna ministrstva, ki naj bi dopolnila področno 

zakonodajo in ustanovitvene akte javnih zavodov oz. izdala ustrezna navodila, v nasprotnem 

primeru lahko sodilo določa javni zavod sam (Zver 2003, 19). Pri tem v praksi opažamo  

različne pristope. Kot primer dobre prakse lahko omenimo Ministrstvo za zdravje, ki redno 

posodablja sodila za razmejevanje dejavnosti in jih tudi javno objavlja na svojih spletnih straneh 

(Ministrstvo za zdravje 2018)3. Ustanovitelj je tako na sistemski ravni rešil več dilem, 

povezanih z načrtovanjem in merjenjem ciljev - uredil je nedorečena področja z notranjimi 

deležniki, vsem zunanjim pa omogočil ustreznejšo primerjavo podatkov o poslovanju javnih 

zdravstvenih zavodov. Področje znanosti še ni urejeno na tak način, zato je opredeljevanje 

odvisno od zavzetih stališč managementa, internih aktov posameznega zavoda in opredelitev 

meril, ki jih v predlogu programa dela posreduje posamezni zavod. S potrditvijo načrta 

ustanovitelj soglaša s sodili posameznega zavoda, v praksi pa to pomeni, da med uporabljenimi 

sodili prihaja do odstopanj ali celo različnih interpretacij, ki jih je omenjala Čižmanova (2016).   

Na razhajanja lahko naletimo že pri razmejevanju dejavnosti po virih financiranja. V praksi 

prevladuje mnenje, da tržno dejavnost tvorijo dejavnosti, ki jih financirajo nejavni viri, torej 

sredstva EU, gospodarstvo, zasebni viri ipd. Opredelitev je posledica dobesednega razumevanja 

ZRRD, ki navaja, da »javno službo na področju RRD izvajajo v obliki raziskovalnih programov 

programske skupine v JRZ«. Po mnenju Zverove (2003, 19) tako razmejevanje ni pravilno, saj 

je pomembno, kakšna storitev je bila opravljena in ne kdo je njen plačnik. Avtorica zagovarja 

stališče, da je treba vse prihodke za izvajanje javne službe evidentirati kot sredstva javne službe, 

ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračuna, plačila drugih javnih organizacij oz. plačila ali 

doplačila iz zasebnih virov. Po njenem mnenju bi lahko k prihodkom od prodaje blaga in 

storitev na trgu uvrščali zgolj tiste, ki jih zavodi ustvarijo izjemoma npr. od gostinskih storitev, 

prodaje reklamnih izdelkov, najemnin ipd., kar lahko razumemo, da bi jo moralo biti v zavodih 

sorazmerno malo.  

Kaj torej sploh lahko štejemo med tržno dejavnost v raziskovalni dejavnosti? V resnici lahko 

zavod kot tržno dejavnost opravlja katero koli dejavnost, za katero je registriran, vključno s 

tisto, ki jo že izvaja kot javno službo. Ferjančičeva in Lesjak (2010, 262) navajata, da 

                                                 

3 Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost (2018) (št. dokumenta 

024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018), s katerimi so nedvoumno razmejeni prihodki, z dodatnimi navodili 

izdanimi v začetku 2019 pa tudi odhodki oz. stroški (Ministrstvo za zdravje 2018). 
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raziskovalno delo zajema tudi svetovanje podjetjem ali drugim uporabnikom, pripravo 

strokovnih ekspertiz, raziskovalno in razvojno delo na najrazličnejših projektih za gospodarstvo 

oz. druge uporabnike znanja (npr. ministrstva, občine, zasebnike ipd.) ter diseminacijo 

raziskovanih rezultatov v obliki znanstvenih konferenc, publicistične dejavnosti, znanstvenih 

sestankov ipd. Opisane dejavnosti so le delno sofinancirane s proračunskimi viri, čeprav jih 

lahko prepoznamo kot dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Resolucijo o Raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije 2011−2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/11). Ta med cilji 

navaja boljše povezovanje z vsemi deležniki, povečevanje mednarodne prepoznavnosti in 

konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu, spodbujanje projektov v 

sodelovanju z gospodarstvom in povečevanje diverzifikacije virov financiranja raziskovalne 

dejavnosti.  

Glede na navedbe Zverove (2003) in druge opredelitve bi pričakovali, da sodi večina RRD, ki 

se izvaja v JRZ, v okvir javne službe. Resničnost je nekoliko drugačna - javno objavljena letna 

poročila za leto 2017 razkrivajo (Ajpes 2018), da deleži tržne dejavnosti variirajo od 0 % pa do 

63 %, kar lahko razberemo iz spodnje preglednice št. 1.  

Preglednica 1: Pregled prihodkov po virih dejavnosti 

Javni raziskovalni zavod Celotni prihodki 

javne službe 

2017 

Celotni prihodki 

tržne dejavnosti 

2017 

Celotni prihodki 

poslovanja 2017 

Delež 

tržne 

dejavnosti 

Zavod za gradbeništvo 

Slovenije 

3.589.706,00 € 6.100.102,00 € 9.689.808,00 € 62,95 % 

Inštitut Jožef Štefan 32.299.253,00 € 15.235.238,00 € 47.534.491,00 € 32,05 % 

Inštitut za hidravlične 

raziskave Ljubljana 

290.751,00 € 122.090,00 € 412.841,00 € 29,57 % 

Kemijski inštitut 11.421.474,00 € 4.028.316,00 € 15.449.790,00 € 26,07 % 

Kmetijski inštitut 

Slovenije 

6.063.893,00 € 1.934.735,00 € 7.998.628,00 € 24,19 % 

Inštitut za kovinske 

materiale in tehnologije 

2.548.848,00 € 630.179,00 € 3.179.027,00 € 19,82 % 

Geološki zavod Slovenije 3.602.942,00 € 866.261,00 € 4.469.203,00 € 19,38 % 

Inštitut za ekonomska 

raziskovanja 

990.710,00 € 200.944,00 € 1.191.654,00 € 16,86 % 

Nacionalni inštitut za 

biologijo 

5.882.977,00 € 894.644,00 € 6.777.621,00 € 13,20 % 

Urbanistični inštitut RS 1.253.572,00 € 149.434,00 € 1.403.006,00 € 10,65 % 

Se nadaljuje 
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Javni raziskovalni zavod Celotni prihodki 

javne službe 

2017 

Celotni prihodki 

tržne dejavnosti 

2017 

Celotni prihodki 

poslovanja 2017 

Delež 

tržne 

dejavnosti 

Znanstveno- raziskovalno 

središče Koper 

2.120.737,00 € 159.058,00 € 2.279.795,00 € 6,98 % 

Gozdarski inštitut 

Slovenije 

3.389.809,00 € 178.411,00 € 3.568.220,00 € 5,00 % 

Znanstvenoraziskovalni 

center Slovenske 

akademije znanosti in 

umetnosti 

14.993.706,00 € 488.389,00 € 15.482.095,00 € 3,15 % 

Inštitut za narodnostna 

vprašanja 

990.970,00 € 2.820,00 € 993.790,00 € 0,28 % 

Inštitut za novejšo 

zgodovino 

1.433.862,00 € 2.400,00 € 1.436.262,00 € 0,17 % 

Pedagoški inštitut 2.056.642,00 € - € 2.056.624,00 € 0,00 % 

SKUPAJ: 92.929.834,00 € 30.993.021,00 € 123.922.855,00 € 25,01 % 

Vir: Prirejeno po Ajpes 2018. 

Menimo, da so izkazane razlike med zavodi vsaj delno posledica uporabe različnih sodil za 

razmejevanje dejavnosti, konkretnejših razlogov za to pa iz poročil ni mogoče razbrati. Na 

podlagi izkazanega stanja lahko sklepamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport 

(v nadaljevanju MIZŠ) odkrito podpira4 izvajanje tržne dejavnosti v raziskovalnih zavodih. 

Najočitnejši motiv za spodbujanje s strani ustanovitelja je zagotovo razbremenjevanje 

proračuna in sočasno povečevanje davčnih prihodkov države5. S tem se strinja tudi Zverova 

(2003, 13), ki navaja, da: 

ustanovitelj pogosto ne nameni javnemu zavodu toliko sredstev, koliko so dejanski stroški izvajanja 

redne dejavnosti, in pričakuje od zavoda, da bo z doplačili za storitve javne službe iz zasebnih virov 

oz. prodajo storitev javne službe na trgu pokril primanjkljaj javnofinančnih sredstev pri izvajanju 

redne dejavnosti. Javni zavodi so torej lahko celo prisiljeni v izvajanje dodatnih storitev javne 

službe za trg, saj pogosto šele lastna tržna dejavnost omogoči učinkovitejše in uspešnejše 

poslovanje ter tudi doseganje ciljev, ki so opredeljeni v redni javni službi.   

                                                 

4 Finančni podatki iz javno objavljenih letnih poročil so bili predhodno potrjeni s strani upravnih 

odborov, resornega ministrstva, v nekaterih primerih pa tudi revidirani. 

5 Javni zavodi spadajo med zavezance za davek, ki so skladno z določbami 9. člena ZDDPO-2  (Uradni 

list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 

81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) oproščene plačevanja davka od dohodkov 

pravnih oseb. Če zavezanci poleg nepridobitne dejavnosti opravljajo tudi pridobitno (tržno) dejavnost, 

plačujejo davek od dohodkov pravnih oseb od pridobitne dejavnosti. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3258
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2927
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Visok delež tržne dejavnosti prinaša JRZ številne prednosti:  

- avtonomijo zavoda pri operativnem načrtovanju; ta je toliko večja, kolikor bolj ohlapno je 

opredeljena javna služba, kolikor manj je na voljo standardov, normativov in drugih meril, 

pomembnih za natančno opredelitev vrste, količine in kakovosti posameznih storitev oz. 

programov, ki sodijo v okviru javne službe, in kolikor manjši je delež javne službe v celotni 

dejavnosti javnega zavoda (Kamnar 1999, 78);  

- pridobivanje dodatnih strokovnih izkušenj in priporočil, ki so pogoj za uspešnejše 

konkuriranje na razpisih ter pridobivanje praktičnih znanj s področja projektnega vodenja;  

- ustvarjanje presežka prihodkov tržne dejavnosti, s katerim lahko zavod prosto razpolaga in 

pogosto nameni za izplačevanje delovne uspešnosti, nakup opreme ipd., ter   

- pridobivanje dodatnih, stabilnejših virov financiranja, ki jih je mogoče porabiti za 

premagovanje težav z likvidnostjo ali kot vložek lastnih sredstev v projekte, ki zahtevajo 

lastno udeležbo.  

Kot smo že omenili, trenutna zakonodaja omogoča, da zavodi tržno izvajajo tudi storitve, ki jih 

že opravljajo, kot javno službo6, zato morajo biti sodila za razmejevanje dejavnosti opredeljena 

tako, da se pridobitna dejavnost ne izvaja na račun javne službe. Za ugotavljanje uspešnosti so 

še posebej pomembna sodila za razmejevanje stroškov. Teh ni mogoče razmejevati z enim 

samim sodilom, saj je treba upoštevati vse dejavnike, ki so vplivali na nastale prihodke 

(neposredne stroške dela, posredne stroške splošnih služb, režijske stroške, fiksne stroške, 

amortizacijo ipd.). Bohinc in Tičar (2012, 24) pišeta, da ohlapni računovodski predpisi vodijo 

v skušnjavo, da se del stroškov, ki nastanejo pri tržni dejavnosti, prikaže med stroški javne 

službe, zato se sprašujeta o pravilnosti izkazanih poslovnih izidov javnih zavodov. Tega se 

zaveda tudi ustanovitelj, zato je presojo pravilnosti razpršil med različne izvajalce zunanjega 

nadzora, ki jih predstavljamo v naslednjem poglavju.  

2.1.2 Izvajalci zunanjega nadzora   

V skladu s 50. členom ZZ izvajajo nadzor nad zakonitostjo dela javnih zavodov pristojni 

državni organi. Najpomembnejši in tudi najvišji organ kontrole je Računsko sodišče RS, ki 

preverja pravilnost poslovanja (skladnost z zakoni in predpisi), smotrnost poslovanja (presojo 

o gospodarnem, učinkovitem in uspešnem poslovanju)7 in akte o preteklem oz. načrtovanem 

poslovanju. Poleg nadzorne vloge izvaja tudi svetovanje uporabnikom javnih sredstev.  

                                                 

6 Na take primere lahko naletimo v zdravstvu, kjer se uporabnikom za nadstandardne ali hitreje 

opravljene storitve zaračunavajo cene, ki niso regulirane in nadzirane. 

7 Gospodarnost je včasih opredeljena tudi kot varčnost; v tuji literaturi (Roland 2009) je načelo 

smotrnosti opredeljeno z okrajšavo 3E, ki se nanaša na economy, effectiveness efficiency, v zadnjem 

času pa se temu dodaja še dva nova vidika, okolje in etiko (environment, ethicy).  
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Revizijski postopek zajema več faz. Začne se s predrevizijskim postopkom, s katerim Računsko 

sodišče RS seznani revidiranca in od njega zahteva dokumentacijo za izvedbo revizije. Izvedbi 

nadzora in pridobivanju dokazil običajno sledi tudi »razčiščevalni sestanek«, ki revidirancu 

omogoča pojasnitev situacije pa tudi odpravo nepravilnosti v času postopka. Postopek je 

zaključen z izdajo končnega javno objavljenega revizijskega poročila, ki poleg vsebine 

postopka zainteresirano javnost seznanja tudi s poslovanjem organizacije. V sklepnem delu 

poročila je lahko navedeno pozitivno mnenje, mnenje s pridržkom ali negativno mnenje, v 

primeru izvajanja revizije smotrnosti pa je mnenje opisno. Revizor lahko zahteva popravljalne 

ukrepe, na katere se mora revidiranec odzvati v največ 90 dnevih z odzivnim poročilom. Če 

mnenja ni mogoče izraziti, lahko revizor izjavo mnenja tudi zavrne, kar pa pomeni, da 

obveznost revidiranja ni izpolnjena. Revizijskega mnenja ni mogoče izpodbijati z nobenim 

pravnim sredstvom8. Računsko sodišče kršiteljev ne more sankcionirati, lahko pa poslovodno 

osebo ponovno pozove k odpravi nepravilnosti, z njimi seznani javnost, ustanovitelja in 

Državni zbor (Računsko sodišče RS 2018).  

Omenili smo že, da javni zavodi delujejo v kompleksnem okolju, za katero je značilno nenehno 

usklajevanje najrazličnejših interesov. S pritiski deležnikov se pri revidiranju javnih zavodov v 

praksi srečujejo tudi revizorji Računskega sodišča. Državna revizorka Zdenka Vidovič (1995, 

21) kot dolgotrajna članica Računskega sodišča RS in nekdanja namestnica predsednika 

Računskega sodišča v zvezi s tem omenja predvsem:  

- državni intervencionizem: vmešavanje državnih organov v poslovanje javnih podjetij in 

zavodov z raznimi ukrepi je lahko v nasprotju z veljavno zakonodajo; revizor je pogosto 

obremenjen s političnimi odločitvami, kot so sklepi vlade ali navodila ministrstva pri sestavi 

računovodskih obračunov, zato je delo revizorjev pri presojanju računovodskih izkazov 

zelo težavno; 

- nedorečenost zakonodaje: zakonodaja na nekaterih področjih še ne sledi vsem družbenim 

spremembam; 

- zagotavljanje načela neodvisnosti pri nadziranju: pogosto se pri nadziranju išče politično 

ozadje, saj se pregled poslovanja velikokrat navezuje na zahtevo kakega organa ali politične 

stranke. 

Zunanji nadzor nad poslovanjem zavodov poleg Računskega sodišča RS izvajajo tudi drugi 

organi. Posebne oblike zunanjega nadzora predstavljajo inšpekcijski nadzori, ki jih izvajajo 

organi v okviru ministrstev, npr. Inšpektorat za javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za 

javno upravo, Proračunska inšpekcija, ki deluje v okviru Ministrstva za finance, pozabiti pa ne 

smemo tudi na davčni inšpekcijski nadzor, ki ga izvaja Finančna uprava RS.  

                                                 

8 Ustavno sodišče (Sklep Op-791/05-5)  je v postopku za preizkus ustavne pritožbe sklenilo, da glede 

na ureditev posebnega postopka revidiranja poslovanja revizijskega poročila ni mogoče šteti za 

posamični akt, s katerim bi bilo določeno o kakršni pritožnični pravici ali temeljni svoboščini, zato 

ustavna pritožba ni dopustna. 
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Zunanji nadzor izvajajo tudi financerji, ki jih podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju. 

Ti se omejujejo na preverjanje namenske porabe in preprečevanje dvojnega financiranja. JRZ 

se največkrat srečujejo z nadzorom porabe sredstev ARRS ter sredstev, pridobljenih s strani 

evropske kohezijske politike. ARRS predstavlja v domačem raziskovalnem prostoru glavnega 

financerja, ki izvaja javno službo preko postopkov izbora, vodenja in financiranja znanstvene 

dejavnosti iz državnega proračuna, zato ima pravico do izvedbe zunanjega nadzora. Nadzor nad 

porabo namenskih sredstev poteka na več ravneh: preverja se vsebina izdatka, povezava izdatka 

s posamezno dejavnostjo, revizorji preverijo tudi dokazila, ki pričajo o tem, da je strošek v 

resnici nastal (dobavnice, plačilne liste ipd.). V obeh primerih, se pravi tako pri nadzoru ARRS 

kot tudi nadzoru sredstev, pridobljenih s strani EU, lahko financer zahteva vračilo nenamensko 

porabljenih sredstev. ARRS se pri tem opira na mnenje pooblaščenih zunanjih revizorjev (49. 

člen pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti, Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17 in 65/19), izbranih na javnem razpisu, 

vračilo sredstev s projektov EU pa lahko zahtevajo kontrolorji oz. skrbniki EU projektov v 

okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja za 

strukturne sklade in Kohezijski sklad RS.  

Dokazovanje namenske porabe za raziskovalno dejavnost je zahtevno, zlasti če prejemniki 

nimajo ustreznih notranjih kontrol in meril. Kot smo že omenili, nastajajo težave že pri delitvi 

javne in tržne dejavnosti, zato lahko sklepamo, da je tveganje za nenamensko porabo toliko 

večje, ko gre za ločevanje med porabo sredstev, financiranih z istega vira, namenjenih porabi 

različnih namenov. Če pride do zahteve za vračilo nenamensko porabljenih sredstev, mora 

revidiranec sredstva vrniti iz drugega vira, kar predstavlja veliko tveganje za tekoče izvajanje 

dejavnosti, obenem pa je to razlog za novo nepravilnost z vidika nenamenske porabe, ki jo v 

praksi rešuje vsak po svoje.  

V zvezi z nadzorom porabe v raziskovalni dejavnosti pa velja omeniti še nekaj posebnosti, ki 

so ponovno povezane z nedorečenostjo opredelitve javne službe. ARRS izvaja nadzor v skladu 

s 46. členom ZRRD, ki je v drugem odstavku opredeljen kot »nadzor agencije nad pravnimi 

osebami zasebnega in javnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost, ki se izvaja 

kot javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in 

uspešnostjo dela teh pravnih oseb«.· Glede na ohlapno opredelitev nadzora se odpira več 

vprašanj:  

- ali ima ARRS pravico do nadzora nad celotnim poslovanjem JRZ ali samo nad delom, ki 

predstavlja javno službo;  

- ali ima ARRS pravico nadzora nad poslovanjem in porabo prejetih sredstev za raziskovalno 

dejavnosti, ki so jih zagotovili drugi financerji;  
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- ali je glede na opredelitve javne službe, ki izhaja iz 37. člena9 ZRRD, nadzor omejen samo 

na izvajanje raziskovalnih programov? 

Ker do danes natančnejši izvedbeni predpisi v zvezi z nadzorom niso bili sprejeti, ni jasno 

določeno, kakšne so pristojnosti ARRS, s tem pa tudi ne, kakšne pravice in obveznosti ima pri 

tem revidirana stranka.  

Na podobno težavo naletimo tudi pri opredelitvi zunanjega nadzora s strani resornega 

ministrstva, ki je v skladu z 71. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF, Uradni 

list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18) odgovorno za nadzor nad poslovanjem javnih zavodov. Na žalost niti v 

zakonu, niti s podzakonskimi akti ni konkretno opredeljeno, kaj naj bi nadzor zajemal, še manj 

pa kdo, kdaj in na kakšen način naj bi ga izvajal. Menimo, da je izraz »nadzor nad poslovanjem 

(71. člen ZJF)10« preširok, saj zajema praktično vse, kar se v zavodih izvaja. Nadzor zato ne 

dosega svojega namena, saj omogoča različne interpretacije, ki med izvajalci javne službe 

zmedo še povečujejo, namesto da bi jo odpravljale.  

Kamnarjeva (1999, 80) v zvezi z zunanjim nadzorom JRZ omenja tudi nadzor nad strokovnostjo 

in nadzor javnosti. Za strokovni nadzor nad delovanjem zavodov s področja znanosti in 

raziskovanja sta po njenem mnenju odgovorna Strokovna komisija v okviru Direktorata za 

znanost ter Svet za znanost in tehnologijo. Nadzor javnosti (razen prek sveta zavodov) 

pravzaprav ni predviden, eno od oblik pa avtorica vidi v javni predstavitvi raziskovalnih 

programov in rezultatov raziskovalne dejavnosti.  

Z vprašanjem nadzora se je ukvarjala tudi Trunk Širca (2010, 66), ki je že leta 2010 opozorila, 

da v obstoječem sistemu, za katerega je značilna velika stopnja avtonomije, ni zaznati močnih 

mehanizmov kontrole znotraj sistema in da so ti predvsem zunanji, ki se razlikujejo po vrstah 

projektov. Njene ugotovitve se nanašajo na zunanje okolje, v katerem kot poseben mehanizem 

nadzora prepoznava znanstvene objave temeljnih raziskav, objavljenih v visoko vrednotenih 

znanstvenih revijah. Pri aplikativnih projektih že prepoznava tržne mehanizme nadzora, kar 

utemeljuje z dejstvom, da naročniki terjajo specifične in uporabno naravnane rezultate, sicer 

raziskav ne naročajo oz. ne plačajo, kar velja tako za naročnike iz gospodarstva kot tudi za vse 

druge uporabnike znanja. 

                                                 

9 37. člen ZRRD navaja: »javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine 

v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi 

koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava«. 

10 Prvi odstavek 71. člena ZJF navaja: »Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občinske 

uprave zagotavljajo izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, če poseben zakon ne določa 

drugače, tako da izvajajo naslednje naloge: usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih 

zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih 

programih; nadzor nad poslovanjem pravnih oseb; nadzor nad izvajanjem odobrenih programov pravnih 

oseb«.  
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Na podlagi predstavljenega lahko povzamemo, da kljub opredeljenim pristojnostim za izvedbo 

nadzora in številnim nadzornikom v praksi še vedno prihaja do nejasnosti, saj nadzorovanje s 

predpisi ni jasno opredeljeno. V obeh primerih, tako pri nadzoru s strani ARRS kot pri nadzoru 

resornega ministrstva, ki predstavlja podaljšano roko ustanovitelja, se pri tem pozablja na 

pomen preventivne vloge, s katero bi managerjem JRZ lahko pomagali pri odpravi 

nepravilnosti. Te največkrat nastajajo ravno zaradi nejasnosti zakonodaje in posredovanih 

navodil, zato lahko sklepamo, da se odražajo tudi v odnosu do načrtovanja in merjenja 

doseženih ciljev.  

2.1.3 Financerji 

JRZ izvajanje dejavnosti financirajo iz najrazličnejših virov. Večji del finančnih sredstev 

pridobivajo iz državnega proračuna, preostanek pa iz evropskih programov in skladov, lokalnih 

skupnosti, gospodarstva ter fizičnih oseb. Pri tem konkurirajo s predstavniki visokošolskega 

sektorja (univerze in drugi visokošolski zavodi), poslovnega sektorja (gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki, zasebni zavodi ipd.) ter predstavniki zasebnega nepridobitnega sektorja 

(ustanove, društva ipd.). V boju za namenska sredstva iz proračuna in drugih virov financiranja 

se po podatkih baze Sicris (Izum Maribor 2019) na dan 20. 10. 2019 poteguje kar 1011 aktivnih 

organizacij, v okviru katerih deluje 16.020 raziskovalcev, od tega 16 javnih raziskovalnih 

zavodov, ki delujejo na področju naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in 

humanistike. ARRS bo izvedla financiranje raziskovalne dejavnosti za leto 2019 v višini 

161.034.006 evrov po načelu denarnega toka in 180.245.885 evrov  po obračunskem načelu 

(Arrs 2019, 34). 

Proračunski viri financiranja  

Proračunska sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost so sredstva, ki so za področje 

raziskav zagotovljena iz državnega proračuna in opredeljena v finančnem načrtu ministrstva za 

znanost. Financiranje javne službe kot temeljnega znanstvenoraziskovalnega dela je bilo prvič 

zagotovljeno leta 1954 z ustanovitvijo Sklada Borisa Kidriča. Od leta 1991 do 2004 je 

financiranje potekalo v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo (1991−2000) oz. 

Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (2001−2004). Od leta 2004 financiranje izvaja ARRS, 

ki je samostojna upravna organizacija, ustanovljena za opravljanje strokovnih, razvojnih in 

izvršilnih nalog države in pristojna za raziskovalno in razvojno dejavnost v RS. (Arrs b. l.e)  

Ustanovitev ARRS je z vidika delovanja JRZ prinesla veliko sprememb. Namenska sredstva, 

ki so na ravni proračuna dodeljena za financiranje znanosti, so še vedno razdeljena glede na 

glavne vsebinske prioritete in usmeritve, pristojnosti za konkretnejšo delitev sredstev med 

prejemnike pa so v celoti prešle na ARRS. 
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Izvajanje RRD urejajo številni pravilniki, usmeritve (Arrs 2018), navodila in drugi normativni 

akti, ki konkretneje definirajo pogoje za prijavo na razpise, namensko rabo financiranih 

sredstev, načine poročanja o porabi in nadzoru. ARRS preko svoje spletne strani javno objavlja 

ažurirane podatke o višini nakazanih proračunskih sredstev posameznim organizacijam, s čimer 

zapolnjuje vrzel, ki je do ustanovitve agencije zevala med izplačevalci, uporabniki in 

zainteresirano javnostjo oz. državljani. Rezultatom porabe namenskih sredstev je mogoče 

slediti bodisi neposredno preko spletne strani bodisi posredno preko spletnih aplikacij (Arrs b. 

l.a). Med pomembnejšimi bazami podatkov s področja znanosti oz. raziskovanja izpostavljamo 

dva sistema.  Platforma »Cobiss« (virtualna knjižnica oz. kooperativni on-line bibliografski 

sistem in servis) predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični 

informacijski sistem z javnim dostopom do podatkov o člankih, knjigah in drugih 

dokumentarnih virih. Sistem »Sicris« (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v 

Sloveniji) zajema podatke o vpetosti raziskovalcev v trenutno in preteklo raziskovalno delo, 

vrednotenju njihove raziskovalne uspešnosti in strukturni razčlenitvi njihovih bibliografij. Oba 

sistema delujeta pod okriljem IZUM-a (Institut informacijskih znanosti Maribor), ki ga je 

ustanovila Vlada RS kot informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja, 

razvija in vzdržuje pa tudi ARRS.  

Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s cilji in prioritetami, določenimi z Nacionalnim 

raziskovalnim in razvojnim programom. Namenska proračunska sredstva, ki jih v imenu države 

razporeja in nakazuje ARRS, delimo na institucionalno financiranje (stabilni oz. temeljni vir) 

ter kompetitivno financiranje (nestabilni oz. tekmovalni vir) (Arrs b. l.b).  

S stabilnimi viri država zagotavlja temelje dolgoročnega delovanja in razvoja JRZ na tri načine:  

- v okviru ustanoviteljskih obveznostmi zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranje 

upravljanja in vodenja zavoda11, investicijskih stroškov, stroškov vzdrževanja in 

obnavljanja nepremičnin in opreme, fiksnih stroškov in povračil v zvezi z delom za 

zaposlene raziskovalce;12 

- z infrastrukturnimi programi podpira raziskovalno delo in skladno z izhodišči ministrstva 

(so)financira razvoj nacionalne infrastrukture ter omogoča sodelovanje v evropskih 

infrastrukturnih programih, obenem pa   

- z raziskovalnimi programi omogoča temeljno izvajanje javne službe tako, da zagotavlja 

sredstva za bruto plače in prispevke raziskovalcev, materialne stroške in stroške 

amortizacije raziskovalne opreme.   

                                                 

11 Med stroške upravljanja in vodenja prištevamo sejnine za člane upravnega odbora, celotne stroške 

dela direktorja zavoda in ostalih zaposlenih v upravi zavoda.  

12 Med povračila v zvezi z delom sodijo stroški za prehrano med delom, stroški za prevoz na delo in z 

dela, regres, odpravnine, jubilejne nagrade in drugi stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi.  
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Nestabilni oz. tekmovalni del proračunskega financiranja predstavljajo vsi drugi viri, ki jih 

zavodi pridobijo na podlagi razpisov ARRS in zajemajo: 

- namenska sredstva za sofinanciranje temeljnih, aplikativnih, ciljnih in podoktorskih 

raziskovalnih projektov, v okviru katerih se zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke 

raziskovalcev, materialne stroške in stroške amortizacije raziskovalne opreme, ter  

- namenska sredstva za mlade raziskovalce, ki omogočajo zaposlitev med podiplomskim 

študijem, v okviru katerih so zagotovljena sredstva za bruto plačo, prispevke, mentorski 

dodatek ter materialne stroške oz. šolnino.   

Drugi proračunski viri v okviru ARRS so namenjeni sofinanciranju stroškov materiala, storitev 

ali investicij v raziskovalno opremo. Mednje uvrščamo namenska sredstva za spodbujanje 

mednarodnega znanstvenega sodelovanja, nakupa raziskovalne opreme, mednarodne 

znanstvene literature ter izdajanja znanstvenih monografij in periodičnih publikacij. Merila za 

končno ceno izvedbe posamezne raziskovalne dejavnosti so določena v zakonih in 

podzakonskih aktih, ki določajo normative in standarde za izvajanje nacionalnega 

raziskovalnega programa. Nestabilni viri proračunskih sredstev za RRD so vezani na razpise, 

pri čemer JRZ nimajo zagotovila, da bo v posameznem letu razpis sploh objavljen. V praksi je 

zato načrtovanje za naslednje proračunsko obdobje izjemno težko, saj kljub zakonskim 

zagotovilom in sklenjenim pogodbam datum nakazila in višina namenskih sredstev nista točno 

definirana. Za nemoteno izvajanje javne službe je zato nujno pridobivanje prihodkov iz drugih 

virov, ki jih, kot smo že omenili, nekateri zavodi prepoznavajo kot sofinanciranje javne službe, 

drugi pa kot prihodke tržne dejavnosti.  

Drugi viri financiranja  

Med druge vire financiranja uvrščamo vsa plačila, ki jih JRZ pridobijo od neproračunskih virov, 

npr. fizičnih oseb, gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov znotraj države.  

Za javne zavode na splošno velja, da uporabnik storitev negospodarskih javnih služb plača 

ceno, ki je polna (npr. šolnina za izredni študij), delna (doplačila v zdravstvu) oz. v nekaterih 

primerih popolnoma oproščena (npr. oprostitev plačila vrtca zaradi socialnega položaja 

uporabnika). Pri JRZ višina cene ni zakonsko določena, temveč odvisna od kalkulacije, ki jo 

določa posamezni zavod in opredeli v načrtu. Praviloma bi morala cena pokriti vse stroške in 

biti oblikovana glede na okolje, kjer raziskava poteka (npr. kabinetna, laboratorijska ali terenska 

raziskava), in opremo, ki se pri tem uporablja (Bagon idr. 2006, 79), nikakor pa ne sme 

vsebovati pokritja stroškov na račun javne službe, kar bi lahko prepoznali kot prikrito 

subvencioniranje in nelojalno konkurenčnost (Tičar 2005, 522).   

Financiranje s strani fizičnih oseb, gospodarstva in drugih pravnih subjektov je praviloma 

plačano v celoti, razen če gre za aplikativne projekte (Arrs b. l.c). Ti sodijo med izvirne 

raziskovalne projekte, ki se izvajajo z namenom pridobivanja novega znanja, usmerjenega k 
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praktičnim ciljem. Prijavitelj je lahko gospodarska družba ali druga organizacija javnega ali 

neprofitnega sektorja, ki se s pogodbo zaveže, da bo sofinancirala 25 % (87. člen Pravilnik o 

postopkih (so) financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti) 

utemeljenih stroškov raziskave, ki jo izvaja JRZ. Preostanek namenskih sredstev prispeva 

ARRS.  

V izjemnih primerih se med prihodki pojavijo tudi namenske oz. nenamenske donacije, ki jih 

zavodom namenijo fizične ali pravne osebe. Donacija ni nujno vedno v denarni obliki (npr. 

zapuščina strokovne literature, donacija posebne opreme ipd.). Podobno velja tudi za 

sponzorska sredstva, ki jih zavodi pridobijo kot plačilo za poslovno sodelovanje (npr. 

oglaševanje na konferenci).  

JRZ v zadnjih letih javno službo vse pogosteje sofinancirajo s sredstvi, ki so posledica 

sodelovanja v mednarodnih projektih. Največ projektov je financiranih iz Kohezijskega sklada, 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, kar je posledica 

intenzivnih spodbujanj in vključenosti MIZŠ v kohezijsko politiko. Trenutno je največ 

aktivnosti usmerjenih v okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 

2020), ki poteka od leta 2014. Program Obzorje 2020 je najpomembnejši finančni instrument 

izvajanja strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije do leta 2020. 

Nepovratna namenska sredstva v višini 80 milijard evrov (Evropska komisija b. l.) so 

namenjena raziskavam in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova 

delovna mesta v Evropi. Po podatkih MIZŠ je bilo do konca septembra 2018 v program Obzorje 

2020 vključenih 6481 slovenskih udeležencev, od tega so slovenski raziskovalci v manj kot 

petih letih delovanja programa v Slovenijo pritegnili okrog 200 milijonov evrov evropskih 

sredstev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2019). Z vidika širšega mednarodnega 

okolja so za JRZ pomembna bilateralna znanstvena sodelovanja, ki omogočajo mobilnost 

slovenskih raziskovalcev v tujini (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport b. l.).  

S koordiniranim delom MIZŠ in ARRS je v letu 2017 potekalo mednarodno dvostransko 

znanstveno sodelovanje s 16 državami, in sicer z Argentino, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, 

Črno goro, Francijo, Hrvaško, Indijo, Japonsko, Kitajsko, Madžarsko, Makedonijo, Nemčijo, 

Rusijo, Srbijo, Turčijo in Združenimi državami Amerike. V okviru bilateralnega sodelovanja 

je v letu 2017 potekalo 525 bilateralnih projektov, v okviru tega je bilo izvedenih 442 aktivnosti, 

v skupnem znesku 1.043.298,86 EUR (Arrs b. l.f).  

Prihodke iz mednarodnih virov prinašajo tudi sodelovanja v komisijah, združenjih in drugih 

oblikah sodelovanja, ki jih razpisujejo tuje univerze, raziskovalne institucije ali vlade. (Arrs b. 

l.g). 

Navkljub hudi konkurenci JRZ še nikoli niso imeli toliko možnosti za pridobivanje sredstev kot 

dandanes. Pa vendar nepovratna sredstva niso sopomenka nenamenske donacije. Sofinancerji 

pričakujejo namensko in smotrno porabo, kar nadzorujejo veliko bolj natančno, kot so 
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upravičenci vajeni. Kljub vnaprej predpisanim pravilom porabe pogosto prihaja do primerov, 

da zavodom na koncu ne uspe počrpati sredstev, ki so si jih obetali. V skrajnem primeru lahko 

pride celo do zahtev po vračilu že zagotovljenih sredstev. Razlog za take situacije skoraj vedno 

tiči v neustreznem načrtovanju projektnega dela in slabi komunikaciji deležnikov notranjega 

okolja, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.  

2.2 Vplivni deležniki notranjega okolja  

Notranji deležniki so vsi udeleženci, ki so z delovanjem JRZ kar najtesneje povezani: upravni 

odbor, strokovni svet, poslovodni organ, zaposleni, v nekem oziru lahko temu prištejemo celo 

sindikat. Z vidika teme, ki jo proučujemo, bomo večjo pozornost namenili deležnikom, ki imajo 

na načrtovanje in spremljanje doseganja ciljev največji vpliv: organu upravljanja in organu 

poslovodenja. Po navedbah Tavčarja (2009, 25) imajo upravljavci na skrbi predvsem uspešnost 

organizacije, poslovodstvo pa učinkovitost delovanja, zato so strateške (temeljne, pomembne, 

usodne) odločitve popolnoma v rokah upravljavcev, taktične (izvajalne) pa v rokah 

managementa.  

2.2.1 Organi zavoda  

Javni zavod mora imeti naslednje obvezne organe: svet zavoda oz. upravni odbor, strokovni oz. 

znanstveni svet in poslovodni organ oz. direktorja (33.člen ZRRD).  

Svet zavoda oz. upravni odbor  

Najvišji organ upravljanja javnih zavodov je svet zavoda oz. upravni odbor, ki po mnenju 

Mevlje in Kavčiča (2016, 53) nastopa v vlogi vmesnika med organizacijo in zunanjim okoljem. 

Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki zavoda oz. delavcev in predstavniki 

uporabnikov.  

Upravni odbor odloča o zadevah, ki so pomembne za finančno ali strokovno poslovanje zavoda 

(30. člen ZZ): 

- nadzoruje zakonitost dela in poslovanje zavoda; 

- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela in razvoja zavoda, finančnemu načrtu, 

sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav oz. 

investicij, posredno pa tudi nadzoruje njihovo izvajanje; 

- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda; 

- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja; 

- ocenjuje delo direktorja javnega zavoda; 

- potrjuje letno poročilo zavoda; 

- ustanovitelju predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti; 
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- ustanovitelju in direktorju zavoda daje tudi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in 

s tem opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi, statutom ter pravili zavoda določene 

zadeve.  

Skladno z 12. členom ZRRD se sestava, način imenovanja članov, trajanje mandata in 

pristojnosti upravnega odbora določi z aktom o ustanovitvi in statutom JRZ. V kolikor 

predstavniki ustanovitelja ne predstavljajo večine, jih ni mogoče pripisati polne odgovornosti 

za upravljanje zavoda, imenovanje in razreševanje poslovodnega organa ter varovanje javnega 

interesa. Čeprav je upravni odbor najvišji usmerjevalni in nadzorni organ JRZ, je glede na 

situacijo za vse končne odločitve še vedno pristojno resorno ministrstvo. V praksi to pomeni, 

da se načrti in zaključna poročila sprejemajo trikrat: najprej jih sprejema poslovodni organ, nato 

upravni odbor, na koncu pa še ustanovitelj. Z vidika delovnopravnega področja ima upravni 

odbor pomembno vlogo pri določanju letne ocene direktorja ter odločanju o izplačilu in višini 

delovne uspešnosti zanj ter strokovne direktorje, namestnike oz. pomočnike direktorjev, ki so 

razvrščeni v plačno skupino B. Pri tem ne smemo spregledati posrednega vpliva upravnega 

odbora na izvajanje kadrovske funkcije, čeprav je ta v pristojnosti direktorja. S podeljevanjem 

soglasja na sistemizacijo, kadrovski in finančni načrt namreč odločitve članov odbora 

omejujejo avtonomijo vodstva ter posredno vplivajo na položaj zaposlenih.  

Strokovni svet oz. znanstveni svet 

Strokovni oz. znanstveni svet je notranji strokovni organ, določen s 15. členom ZRRD, ki 

obravnava vprašanja s področja tekočih strokovnih zadev zavoda, načrtovanja strokovnega dela 

in razvoja zavoda ter podaja mnenja in predloge v zvezi s strokovnimi področji organizacije, v 

kateri deluje. Glede na opisane pristojnosti lahko sklepamo, da lahko posredno vpliva tudi na 

načine merjenja doseganja ciljev oz. predlaga načine, ki vodijo k večji učinkovitosti in 

uspešnosti poslovanja zavoda.  

Poslovodni organ zavoda oz. direktor 

Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ (npr. ravnatelj), ki v okviru 

svojih pristojnosti organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v 

javnosti in pravnih poslih, vodi strokovno delo zavoda ter prevzema odgovornost za zakonitost 

dela zavoda. Poleg poslovodne funkcije lahko opravlja tudi nalogo vodenja strokovnega dela, 

če funkciji nista ločeni. To je običajno na šolah, zdravstvenih domovih in drugih malih zavodih 

(Bohinc in Tičar 2012, 96). Avtorja navajata, da v praksi pogosto prihaja do zmede, saj nekateri 

direktorje uvrščajo med funkcionarje. Direktor javnega zavoda ni državni uradnik, saj ne izvaja 

javnih nalog v državni upravi in drugih državnih organih, zato ga je potrebno skladno s Tičarjem 

(2005, 70) uvrščati med javne uslužbence. Podrobnosti vloge vršnega managementa 

opredeljujemo v poglavju 2.3.1, zato bomo v nadaljevanju poslovodni organ predstavili z vidika 
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managementa, ki skupaj z ostalimi zaposlenimi ravno tako predstavlja enega pomembnejših 

notranjih deležnikov zavoda.  

2.2.2 Management in zaposleni 

Zaposlene v JRZ prištevamo med javne uslužbence, katerih pravice urejata Zakon o javnih 

uslužbencih do 21. člena (v nadaljevanju ZJU, Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in ZDR-1 (Uradni list 

RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – 

ZPosS), dodatne pravice pa tudi Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni 

list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 

64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 

73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 

2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19), Kolektivna 

pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 

95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) ter Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost 

(Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – 

popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 

67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 80/18). Glede na vrsto delovnih mest so zaposleni 

razvrščeni v tri plačne skupine (Aneks k Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Uradni 

list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01,  85/01 

in 61/08): 

- direktorji, pomočniki direktorjev in ostali poslovodni organi zavoda so v času mandata 

razvrščeni v plačno skupino B,  

- raziskovalci in strokovni sodelavci, ki opravljajo delo na področju znanosti, so razvrščeni v 

plačno skupino H in znanstvene nazive (asistent, asistent z magisterijem, asistent z 

doktoratom, znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), 

- ostali strokovni delavci so razvrščeni v plačno skupino J oz. delovna mesta, ki jih določa 

akt o sistemizaciji delovnih mest posameznega JRZ.  

Javne uslužbence zavezujejo skupna načela, opredeljena v ZJU, še zlasti načelo zakonitosti 

(izvrševanje nalog v skladu s predpisi), načelo strokovnosti (redno izobraževanje, usposabljanje 

in ravnanje v skladu s pravili stroke) in načelo odgovornosti za rezultate (kakovostno, hitro in 

učinkovito delo). V skladu s sistemizacijo delovnih mest ter drugimi internimi akti so nekateri 

zaposleni razvrščeni na položaje, ki prinašajo vodstvena pooblastila in posebno odgovornost za 

načrtovanje in spremljanje doseganja ciljev. Z vidika izvajanja temeljnih vlog v organizaciji 

govorimo o managerjih in izvajalcih (Tavčar 2005, 42). Hierarhično gledano management 

delimo na tri osnovne ravni, ki jih Možina (1994, 18) opredeljuje kot vršni management, srednji 

in nižji management. V JRZ predstavnike posameznih ravni identificiramo glede na funkcije, 

odgovornosti ter značilnosti dela, ki ga opravljajo: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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- direktor predstavlja najvišji poslovni organ zavoda; v nadaljevanju ga bomo omenjali kot 

vršnega managerja, ki zastopa zavod v pravnih poslih in javnosti ter odgovarja za zakonitost 

in delovanja zavoda;  

- vodje oddelkov, programov in projektov, ki so pristojni za načrtovanje, izvajanje, 

koordiniranje in finančno spremljanje zaključenih celot v okviru svojih pooblastil, bomo v 

nadaljevanju omenjali kot predstavnike srednjega managementa;  

- vodje oddelkov oz. služb, ki zagotavljajo strokovno podporo raziskovalni dejavnosti 

(upravno-pravna služba, finančno-računovodska služba, tehnična služba, specialna 

knjižnica ipd.) prepoznavamo kot predstavnike nižjega managementa, ki odgovarja za 

izvedbo na operativni ravni.  

Sodobni managerji na vseh treh ravneh naj bi imeli in razvijali kompetence, ki jih (Hron 2004, 

9–12, po Verle, Markič in Kodrič 2012, 4) deli na: 

- socialne in osebne kompetence (komunikativnost, veščine oz. sposobnost poslušanja, 

empatija, timsko delo, fleksibilnost, mobilnost, močna volja in kreativnost);  

- kulturne kompetence (ki poleg splošne izobrazbe in znanja, zajemajo tudi poznavanje 

politične in ekonomske situacije ter poznavanje drugih kultur in sposobnost prilagajanja 

mednarodnim pogojem poslovanja) in  

- akcijske kompetence (sposobnost sprejemati izzive in odgovornost, sposobnost doseganja 

ciljev). 

Bistvo dela managementa predstavlja usklajevanje, delegiranje in odločanje (Čater 2011, 3). 

Managerji v tehničnem pogledu skrbijo za razdeljevanje dela in nalog, ki jih z usklajevanjem 

aktivnosti, interesov, razmerij in procesov koordinirajo za doseganje načrtovanih ciljev 

(Možina idr. 2002, 29-31). Jenks in Kelly (1992, 13) navajata, da je delegiranje 

najpomembnejša managerska veščina. Bistvo delegiranja vidita v razbremenjevanju 

managementa, ki mora paziti, da zadolžitve prenaša na podrejene z ustreznimi znanji in 

veščinami odločanja, pri tem pa poverjati tudi ustrezno mero avtoritete ter odgovornosti za 

izvedbo. Delegiranje ne pomeni opustitve nadzora, četudi izvajalec sam odloča o načinu dela. 

Pomemben cilj delegiranja je razvoj sposobnosti in pridobivanje novih izkušenj, kar velja tako 

za management kot podrejene. Odločanje temelji na informacijah, znanju, izkušnjah, interesih 

pa tudi času, ki je na razpolago. Tavčar (2008, 113−116) razmejuje odločanje glede na tveganje 

pravilnosti odločitve (idealno racionalno, realno in zadovoljivo odločanje) in način sprejemanja 

odločitev (rutinsko, analizno in intuitivno), ki jih pripisuje hierarhičnim ravnem odločevalca; 

pri tem navaja, da se največ rutinskih odločitev sprejema na nižjih izvajalnih ravneh, medtem 

ko je intuitivno odločanje značilno za vršni management, ki zaradi pomanjkanja časa vse bolj 

opušča analiziranje odločitev. 

Management JRZ bi lahko primerjali z vodstvenimi strukturami visokošolskih zavodov, ki 

poleg pedagoške izvajajo tudi raziskovalno dejavnost. V obeh primerih najvišji poslovodni 

organ ni profesionalni manager, ampak eden izmed strokovnjakov, ki ima zaradi omejitev 
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plačne zakonodaje relativno majhno vlogo pri napredovanju in nagrajevanju zaposlenih13. 

Predstavniki srednjega managementa obeh organizacij so v profesionalni karieri odvisni od 

lastnega raziskovalnega dela in objav, zato se sorazmerno z njihovo uspešnostjo meri tudi 

uspešnost organizacije. Trunk Širca (2010) tako stanje označuje kot stanje obratne odvisnosti, 

ki se kaže na dva načina:   

- vodstvo ima precej manj dejanske moči in vpliva kot v drugih zavodih, zato organizacijo 

obvladuje predvsem s pogajanjem,  

- srednji management zaradi opisanega položaja zahteva mnogo več avtonomije in se težje 

ter v manjši meri podreja avtoritetam (Mintzberg 1998, po Trunk Širca 2010, 109).  

- Ne glede na vrsto organizacije in hierarhično raven je temeljna naloga managementa 

urejanje zadev, ki praviloma obsega (Tavčar 2005, 44−45):  

- načrtovanje ciljev v skladu s postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti ter 

snovanje strategij za doseganje ciljev;  

- organiziranje urejenosti organizacije (pristojnosti in odgovornosti, delitve dela), 

učinkovitega delovanja organizacije (procesov), določanje za vse v organizaciji veljavnih 

načinov delovanja (sistemi) ter oskrbe organizacije s sredstvi (materialnimi in 

nematerialnimi);  

- usmerjanje dejavnosti sodelavcev in drugih ljudi, da organizacija učinkovito deluje in 

uspešno dosega cilje; pri tem usmerjanje obsega sprotno prilaganje ciljev in strategij, ki 

segajo v prihodnost in jih zato ni mogoče zanesljivo določati vnaprej; 

- nadzorovanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev in drugih ljudi, delov 

organizacije oz. organizacije v celoti ter polaganje računov, to je poročanje in utemeljevanje 

poročil ter priporočil lastnikov oz. drugim vplivnim udeležencem organizacije. 

Izvajanje nalog je odvisno od hierarhične ravni, vrste in velikosti organizacije, dejavnosti in ne 

nazadnje pooblastil. V literaturi naletimo na različna poimenovanja ravni. Kot smo že omenili, 

bomo v celotni nalogi uporabili enotno terminologijo, ki managerje razvršča na vršni, srednji 

in nižji management, značilnosti posamične hierarhične ravni pa podrobneje predstavili v 

nadaljevanju.  

  

                                                 

13 Trditev velja za visokošolske učitelje in raziskovalce.  
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3 MANAGEMENT JAVNIH RAZISKOVALNIH ZAVODOV 

Skupina ljudi sama na sebi ni nujno učinkovita in uspešna pri doseganju ciljev, če ne deluje 

urejeno in složno. Obvladovanje organizacije opredeljujemo kot management, ljudi, ki ga 

opravljajo, pa managerji. Znati morajo voditi ljudi in uživati zaupanje tistih, ki so jih postavili 

na čelo organizacije. Manager je vselej poslovodnik, ki načrtuje, ureja, poslovodi in meri – in 

vodja, ki snuje, povezuje, vodi in presoja (Tavčar 2008, 22).  

3.1 Vršni management 

V JRZ je imenovanje direktorja povezano z izpolnjevanjem pogojev, zapisanih v ZRRD 

(doktorat znanosti, dokazovanje mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov v zadnjih 

petih letih, izkazovanje sposobnost za organiziranje in vodenje projektov) in dodatnih meril, 

opredeljenih s strani ustanovitelja, akta o ustanovitvi in statuta zavoda. Mandat traja pet let. Na 

mesto vršnega managerja je pogosto imenovan kandidat, ki je že zaposlen v zavodu. Tako 

kadrovanje utrjuje obstoječo organizacijsko kulturo, zato se vrednote, vzori, navade, značilnosti 

neformalnih razmerij in obnašanja med sodelavci (Tavčar 2000, 78) ob menjavi vodstva 

bistveno ne spreminjajo. Vršni manager ima s svojimi odločitvami in dejanji velik vpliv na 

oblikovanje načrtovanju naklonjene organizacijske kulture. Z osebnim izražanjem podpore 

načrtovanju spodbuja razmišljanje o prihodnosti na vseh hierarhičnih ravneh. Če najvišji 

management nima ustreznega odnosa do načrtovanja, je še toliko manj verjetno, da bodo 

načrtovanju naklonjeni managerji na nižjih ravneh (Čater 2011, 66). Po navadi ljudje posnemajo 

določen slog vodje, ki je dovolj prepričljiv, da lahko oblikuje standardizirane vzorce vedenja, 

zato je organizacijska kultura nekakšna ideologija strateškega vrha oz. vodstva v organizaciji, 

ki skuša prepričati zaposlene, da se jim je vredno potruditi za postavljene cilje (Vindiš 2011, 

4). 

Vrhunski raziskovalci s področja znanosti po nastopu mandata ne prekinejo raziskovalnih ali 

pedagoških aktivnosti, ki so jih izvajali pred nastopom funkcije, ker v »ozadju« ohranjajo  

pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Na novem delovnem mestu se zato soočajo z napetostjo 

med vlogami managerja, visokošolskega učitelja in raziskovalca ter potrebo po nadaljevanju 

raziskovalnega dela (Wolverton, Ackerman in Holt 2005). Po raziskavi Gmelcha in Parkayja 

(1999) se v znanosti po končanem mandatu 65  % vršnih managerjev vrne na prejšnje delovno 

mesto, kar kaže na negativno fluktuacijo, ki z vidika načrtovanja prinaša tveganje, da 

kratkoročni načrt ni usklajen z vizijo, dolgoročnim načrtom in strateškimi cilji. Predčasna 

prekinitev mandata je možna po predpisih delovnega razmerja (npr. upokojitev), na lastno željo 

(odstop s funkcije) in v primeru razrešitve iz krivdnih razlogov, ki pa so precej nejasno 

opredeljeni. V letu 2018 je na tem področju prišlo do sprememb, ki so povezane z 

odgovornostjo do načrtovanja. 73. člen ZIPRS1819 določa, da lahko Vlada RS po postopku za 

razrešitev iz krivdnega razloga razreši odgovorno osebo posrednega uporabnika proračuna, če 

pripravi finančni načrt v nasprotju z izhodišči zakona; ne posreduje finančnega načrta v soglasje 



 

28 

pristojnemu ministrstvu v 30 dneh po poteku roka iz zakona; če ne pripravi kadrovskega načrta 

ali če ga pripravi v nasprotju z izhodišči iz zakona; prerazporedi sredstva na plačne konte v 

nasprotju z zakonom; v letnem poročilu izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, razen če je 

presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi okoliščin, na katere odgovorna oseba posrednega 

uporabnika ne more vplivati.  

Postopek načrtovanja je zakonsko opredeljen z vsakoletnim ZIPRS (trenutno ZIPRS 1819), kjer 

je navedeno, da morajo javni zavodi pristojnemu ministrstvu v soglasje predložiti program dela 

in finančni načrt, letno poročilo in kadrovske načrte. Predlog mora biti oblikovan v skladu s 

posredovanimi izhodišči14 resornega ministrstva, ki so iz leta v leto obsežnejša in zahtevnejša. 

Program dela določa vsebino in obseg dejavnosti, ki jo izvaja posamezni JRZ (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport 2018):  

- vizijo in poslanstvo, 

- kratko predstavitev JRZ, 

- poudarke programa dela za naslednje leto (število raziskovalnih projektov, programov, 

načrtovano število raziskovalcev, načrt prihodkov tržne dejavnosti ipd.), 

- dolgoročne cilje, letne cilje in aktivnosti za uresničitev ciljev, zakonske in druge podlage 

ciljev ter pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev, ter  

- načrt investicij in investicijskega vzdrževanja s pojasnili. 

Finančni načrt vsebuje načrte izkazov, pripravljenih na osnovi obrazcev zaključnega računa:  

- načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,  

- načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka, 

- načrt računa financiranja po načelu denarnega toka, 

- načrt računa prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, 

- načrt računa prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu poslovnega dogodka in 

- načrt prihodkov iz proračuna RS po virih in namenih javne službe. 

S tem so vsebine načrtovanih aktivnosti finančno ovrednotene, v skladu z izhodišči in navodili 

pa tudi dodatno pojasnjene (npr. navedba razlogov za povečanje ali zmanjšanje posameznih 

postavk stroškov oz. prihodkov, natančnejši opis posameznih stroškov, višina amortizacije po 

vrstah sredstev, navedba kriterijev za delitev javne in tržne dejavnosti ipd.). Posebni del 

predstavlja kadrovski načrt, ki se mora ujemati s finančno izraženimi stroški dela in izkazovati 

število zaposlenih po virih financiranja. Obvezno sestavino načrta vključuje utemeljitev 

                                                 

14 Pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna podrobneje določa vsakoletni Zakon o izvrševanju 

proračunov RS. ZIPRIS 1819 v 58. člena določa, da mora predstojnik neposrednega uporabnika 

proračuna države ali občine posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati 

izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega zakona v 

Uradnem listu RS.  
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razlogov za povečanje oz. zmanjšanje števila zaposlenih, opredelitev kadrovske politike in 

notranje organizacijske strukture zavoda.  

Načrtovanje naj bi potekalo v skladu s pravili dobre prakse načrtovanja, ki vključuje 

(Ministrstvo za finance 2004, 13):  

- pregleden proces opredelitve in določanja prednostnih ciljev, ki zajema tudi sodelovanje 

vseh drugih proračunskih uporabnikov, ki so v doseganje ciljev vključeni; 

- opredelitev različnih možnosti za doseganje ciljev in izbiro najboljše možnosti ob 

upoštevanju notranjih in zunanjih dejavnikov; 

- določitev pričakovanih standardov poslovanja na način merjenja doseganja le-teh;  

- natančne opise aktivnosti in potrebnih virov ter sredstev;  

- opredelitev tveganj in njihovo obvladovanje; 

- okvirni načrt ukrepov, če bi izbrane možnosti za doseganje ciljev iz kakršnega koli razloga 

ne bi bile uspešne (rezervni scenarij), in 

- dokumentiranje ciljev in načrtov proračunskega uporabnika ter seznanitev zaposlencev z 

njimi.  

Vršni managerji so zavezani k oblikovanju ciljev, ki so usklajeni s posredovanimi izhodišči 

ustanovitelja ter zahtevami in interesi drugih vplivnih udeležencev. Usklajevanje podatkov in 

načrtovanje slehernega zneska po načelu poslovnega dogodka, denarnega toka, vira 

financiranja in vrste dejavnosti je v praksi zahtevno. Dodatne pritiske povzročajo tudi kratki 

časovni roki, ki vodstvo zavezujejo, da v 30 dneh po prejemu izhodišč oblikuje predloge 

načrtov, jih predstavi članom upravnega odbora in na podlagi njihove potrditve posredujejo 

resornemu ministrstvu. Dejansko to pomeni, da je za pripravo načrta na voljo največ 10 dni, kar 

pa je zlasti za manjše zavode, ki so kadrovsko že tako podhranjeni, absolutno premalo. Vršni 

manager mora poskrbeti, da v takšni situaciji ne pride do stanja, ki ga Pučko in Čater (2001, 

51) opisujeta kot načrtovanje, ki je samemu sebi namen (s ciljem oddati načrt), načrtovanje brez 

zdrave pameti (preobširni načrti, ki jih nihče ne razume in uporablja) oz. neustrezno 

načrtovanje, ki ni prilagojeno situaciji, v kateri se uporablja. Čater (2011, 62) posebej poudarja 

tudi druge težave, ki so povezane z odnosom vršnega managementa do načrtovanja: dajanje 

prednosti reševanju operativnih problemov, zanemarjanje določanja ciljev ter nesprejemanje 

načrtov kot merila uspešnosti. Načrti, ki niso sprejeti kot standard uspešnega poslovanja, 

ogrožajo proces kontrole, saj izvedba ali neizvedba načrta nima posledic; prekoračitev 

prihodkov je pripisana rezultatom dobrega poslovanja, nedoseganje načrta pa krivda 

načrtovalcev, ki se odpravlja z rebalansom.  

3.2 Srednji management 

Načrtovanje naj bi se začelo na vršni ravni organiziranosti organizacije ali na vrhu 

organizacijske enote, v katerega se v nadaljevanju dejavno vključijo managerji na nižjih ravneh 

organiziranosti. S sodelovanjem se povečajo ustvarjalnost in razpoložljive informacije za 
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načrtovanje, prav tako pa tudi razumevanje, sprejemanje načrtov in zavezanost k njihovemu 

uspehu (Moretti in Markič 2016, 29).   

Opredelitev managementa srednje ravni je odvisna od velikosti zavoda. V večjih zavodih bi na 

ta položaj razvrščali tudi strokovne direktorje posameznih področij, v srednjih in manjših 

zavodih pa v tej vlogi prepoznamo raziskovalce, ki so na položaju vodij oddelkov, raziskovalnih 

programov ali projektov. Ti v skladu s 34. členom Uredbe o normativih in standardih za 

določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 

15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) prevzemajo soodgovornost za namensko in učinkovito porabo 

namenskih sredstev, zato v njihovo pristojnost sodi tudi načrtovanje in nadzor nad dodeljenimi 

sredstvi. Z vidika odgovornosti je njihova vloga drugačna od ostalih raziskovalcev oz. tehnikov, 

ki ravno tako sodelujejo v zaključenih skupinah (Arrs 2015, 130), zato jih lahko primerjamo s 

projektnimi managerji. Ti so po navedbah Markiča (2005, 21) odgovorni za izvedbo po vnaprej 

določenih smernicah na področju stroškov, porabljenega časa, kakovosti rezultata, izpolnitve 

zahtev projekta ter opredelitve tveganosti projekta.  

Neformalno vlogo vodje prevzemajo raziskovalci že v fazi idejne zasnove projekta, ki zajema 

identifikacijo ustreznih razpisov, navezovanja stikov s potencialnimi partnerji in tehnično fazo 

izpolnjevanja razpisnih pogojev. Na tej stopnji je z vidika načrtovanja najpomembnejša 

določitev ciljev in podciljev projekta, opredelitev kriterijev za presojo uspešnosti in določitev 

tveganj. Posebno pozornost velja nameniti določitvi projektnega tima in opredelitvi stroškov 

dela, opredelitvi dejavnosti in potrebnih virov za njihovo izvajanje, izdelavi akcijskega in 

stroškovnega načrta ter opredelitvi načina spremljanja izvedbe. Zgodnja faza se zaključi z 

oddajo prijave in nadaljuje z izvedbeno fazo, v kateri se vodja omejuje na opazovanje in nadzor, 

izdelavo poročil o napredovanju projekta, analizo napredovanja projekta in primerjavo z 

načrtom, določitev potrebnih ukrepov za odpravljanje odstopanj od načrta ter prilagoditev 

načrta nastalim spremembam. V zaključni fazi vodja preverja izpolnitev zahtev naročnika, 

sodeluje pri predaji izdelka ali storitve naročniku, sledijo analize izvajanja projekta ter priprave 

končnih poročil (Bastič in Neralič 2002, 30-32).  

Nacionalni raziskovalni sistem ne zagotavlja kontinuiranega financiranja raziskovanja, temveč 

zahteva, da JRZ vsako leto skuje nove projekte za prijavo na razpise ARRS. Pri tem so lahko 

uspešni ali pa tudi ne (Ferjančič in Lesjak 2010, 264). Uspešna prijava pomeni, da v sklopu 

sredstev za izvedbo projekta pridobivajo namenska sredstva za svoje bruto plače, kar je za tiste, 

ki so zaposleni za določen čas, lahko velika motivacija. Raziskovalni programi predstavljajo 

jedro raziskovalne dejavnosti, zato je vodenje zahtevnejše in zaupano raziskovalcem, ki imajo 

s projektnim vodenjem dolgoletne izkušnje. Kosmačeva (2010, 75) definira program kot 

skupino projektov, ki sestavljajo ciljno usmerjen kompleksen proces izvajanja posameznih med 

seboj povezanih projektov, imajo skupnega naročnika, praviloma enotno organiziran način 

financiranja, več investitorjev in tudi izvajalcev (Hauc 2002, 87).   
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Projektno vodenje obsega obvladovanje projektne skupine in njenega dela. Člani projektne 

skupine so za delo na projektu odgovorni vodji, ki ves čas skrbi za njihovo optimalno delo, jih 

razporeja na delovne naloge in spremlja ustreznost doseganja rezultatov. Poročanje o delu in 

napredku je del nalog, ki so ves čas prisotne pri obvladovanju projekta. Pretok informacij 

znotraj projektne skupine naj bi potekal na rednih sestankih, namenjenih usklajevanju dela. 

Osnovna naloga vodstva projekta je, da zagotovi učinkovit zagon izvajanja projekta in jasno 

opredeli, kako so naloge soodvisne, kdaj se kakšna naloga začne in konča, predvsem pa, kdo je 

za katero odgovoren (Guštin 2010, 28). Slevin in Pinto (1987, 34) sta na podlagi raziskave med 

managerji projektov definirala deset ključnih dejavnikov uspeha projekta: jasno postavljene 

smotre in cilje projekta, podporo vršnega managementa, projektni načrt, komuniciranje in 

posvetovanje z naročnikom, izbiro ustreznega projektnega tima in njegovo nenehno 

izobraževanje in usposabljanje, dostopnost zahtevane tehnologije in strokovno znanje za njeno 

uporabo, sprejemljivost projekta za stranko, kontrolo projekta in povratne informacije, 

komunikacijo ter predvidevanje tveganj. Čater (2011, 63-64) opaža, da so srednji managerji 

včasih preveč usmerjeni na cilje lastnih enot in zato nepripravljeni za sodelovanje pri 

načrtovanju na višjih ravneh, saj niso neposredno odgovorni za doseganje ciljev organizacije 

kot celote. Če pri načrtovanju sodelujejo bolj zaradi želje po zadrževanju svobode pri odločanju 

kot pa zaradi tvornega sodelovanja pri razvijanju načrtov na višjih ravneh, lahko to privede do 

neusklajenih načrtov na ravni celotne organizacije. Tako so npr. cilji, namesto da bi izhajali iz 

ugotovitev analize poslovanja in predvidevanja okolja, marsikdaj bolj seznam želja, načrt pa 

zaradi pomanjkanja izkušenj preveč ali premalo natančen.  

3.3 Nižji management 

Tretjo raven managementa sestavljajo vodje manjših oddelkov, služb, skupin. Njihova 

samostojnost je omejena s cilji ter strategijami in taktikami višjih organizacijskih ravni, zato so 

nižji managerji samostojni samo pri odločanju o operativnih kratkoročnih zadevah. Večino časa 

opravljajo izvedbene naloge, pri katerih uporabljajo specialna znanja in usklajujejo delo 

podrejenih izvajalcev (Rozman in Kovač 2012, 7-8). S strokovnega vidika gre za kadre, ki 

nudijo podporo pri načrtovanju, informiranju in finančno-računovodskem spremljanju 

raziskovalne dejavnosti, skrbijo za nemoteno delovanje znanstvene opreme, baz podatkov ali 

delovanje specialne knjižnice. Organiziranost je odvisna od velikosti zavoda in načina 

združevanja enot.  

Ker je načrtovanje zahtevno tako po obsegu kot tudi po strokovnosti, vršni managerji načrtov 

ne pripravljajo sami, temveč jim pri tem pomagajo zaposleni na različnih hierarhičnih ravneh. 

S tem ni nič narobe, dokler ne pride do ločevanja načrtovanja od managementa in prepričanja, 

da gre za delo, ki ga je mogoče v celoti delegirati podrejenim (Čater 2011, 61). Operativna 

priprava finančnih načrtov in programov dela sodi med opravila finančno-računovodske službe, 

ki deluje v okviru uprave. V večjih zavodih je razdeljena na več strokovnih področij (obračun 

plač, saldakonti kupcev in dobaviteljev, materialno knjigovodstvo ipd.), posebno mesto pa 
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predstavlja oddelek za finančne analize in načrtovanje. V manjših zavodih načrte pripravlja 

računovodja v sodelovanju z vršnim direktorjem. Čater (2011, 68) omenja nekaj specifičnih 

težav, zaradi katerih načrtovanje ne poteka ustrezno. Prva ovira je preobremenjenost 

managerjev, ki je še posebej značilna za manjše organizacije. Vršni manager v manjših zavodih 

zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in omejitev zaposlovanja nase prevzema vrsto nalog, ki 

bi jih v drugačnih pogojih delegiral podrejenim. Enako usodo deli tudi računovodja, ki se 

sočasno ukvarja s tekočimi operativnimi nalogami, ki jih ni mogoče prestaviti na drugo obdobje 

(npr. obračun plač, oddaja statističnih poročil, izvajanje plačil ipd.). V JRZ priprava načrta 

poteka v obdobju, za katero je značilno povečanje obsega dela; december in januar zaznamuje 

analiziranje preteklega obdobja in oddaja različnih zaključnih poročil, zato je podpora vodstvu 

omejena na zgolj najnujnejše informacije. Drucker (1990, po Žurga 2001, 64) meni, da je pretok 

informacij med ravnmi managementa tako pomemben, da bi morali organizacijo graditi okoli 

informacij in sporazumevanja in ne okoli hierarhije ter pri tem odgovoriti na dve temeljni 

vprašanji:  

- katere informacije potrebuje posameznik pri svojem delu – od koga, kdaj, kako ter 

- katero informacijo mora posameznik dati drugim, da bodo drugi lahko opravili svoje delo, 

v kakšni obliki in kdaj.   

Skladno s tem lahko zaključimo, da je odprti pretok informacij osnova dobrega sodelovanja 

med vsemi zaposlenimi, ne glede na to, ali gre za načrtovanje, izvajanje tekočih aktivnosti ali 

spremljanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Ob tem je treba upoštevati številne 

zakonske zahteve. Vodstvu in zaposlenim je pri tem lahko v veliko pomoč dobro razvit sistem 

notranjih kontrol, ki je z vidika opredelitve notranjega nadzora v zakonodaji precej podrobno 

predpisan. Več o tem predstavljamo v naslednjem poglavju, v katerem opredeljujemo kakovost 

z vidika zakonskih zahtev in spremljanja le-te v praksi.   
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4 NAČRTOVANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Uradne definicije kakovosti v teoriji ne najdemo, saj se o tem ne morejo poenotiti niti 

strokovnjaki za kakovost. Razumeti jo je treba z vidika posamezne organizacije. Povezana je s 

ceno, stroški in potrebami odjemalca. Skladno s tem jo z vidika zavodov najlažje primerjamo s 

smotrnostjo, ki jo opredeljujejo kot preverjanje dosežkov porabljenega denarja z vidikov 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.  

V poglavju 2.1.2 smo v okviru izvajanja zunanjega nadzora omenjali revizijo smotrnosti 

poslovanja. Ocena je izražena opisno in temelji na presoji o tem, ali bi bili enaki učinki mogoči 

pri nižjih stroških poslovanja (ocena gospodarnosti), ali bi bilo v okviru enakih stroškov 

mogoče doseči večji rezultat (ocena učinkovitosti) ter ali je bil cilj poslovanja dosežen (ocena 

uspešnosti). Cilj revizije smotrnosti je najti pravo ravnotežje med tremi elementi, ki so čas, 

stroški in zagotavljanje storitve primerne kakovosti, zato menimo, da smotrnost v javnem 

sektorju lahko razumemo kot sopomenko za kakovost.  

Revidiranje smotrnosti spada med zahtevnejše naloge revizorjev (Računsko sodišče 2006, 9-

10), saj terja dobro poznavanje revidiranega področja. Na podlagi pregleda izvedenih revizij, 

ki so objavljene na spletni strani Računskega sodišča (2019), ugotavljamo, da so bile s področja 

znanosti do konca leta 2018 izvedene le štiri revizije smotrnosti poslovanja. Tri so potekale na 

ARRS (v letu 2010, 2011 in 2014), ena pa na ministrstvu za znanost leta 1996.  

Podrobnejšo opredelitev smotrnosti najdemo v Priročniku za revidiranje smotrnosti poslovanja, 

(Računsko sodišče RS 2006, 9-10)15:  

preverjanje smotrnosti lahko razumemo kot iskanje odgovorov na vprašanja, ki so skupna vsem 

sodobnim organizacijam, npr. ali lahko zvečamo kakovost storitev, ali je mogoče stroškovno 

učinkoviteje dosegati cilje, ali je mogoče doseči finančne prihranke, ali je mogoče vpeljati boljše 

načine dela ipd. Proces ali program, za katerega menimo, da je gospodaren glede na vložene vire, 

da je učinkovit pri njihovi uporabi ter pri upravljanju teh virov in da uspešno ustvarja načrtovane 

rezultate, lahko štejemo kot smotrnega.  

Spremljanje in merjenje smotrnosti je odvisno od dveh dejavnikov, opredelitve ciljev in 

izvajanja nadzora. Revizorji poudarjajo, da »morajo biti cilji v programu dela jasni, stvarni in 

usmerjeni k učinkom«, se pravi opredeljeni tako, da je jasno, kaj želi organizacija doseči v 

določenem časovnem obdobju. Postavljeni morajo biti na način, ki omogoča merjenje in 

preverjanje njihovega doseganja. Čim krajše je obdobje, na katero se nanašajo cilji, bolj 

konkretni in jasni morajo biti. Cilji morajo upoštevati razvojne strategije in morajo prinašati 

pozitivne učinke. Določeni morajo biti tako, da omogočajo primerjavo med načrtovanimi in 

                                                 

15 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja 

za splošni proračun Evropskih skupnosti. (Uradni list EU, št. L 248) glede Finančne uredbe, veljavne za 

splošni proračun Evropskih skupnosti, člen 27. Podobne opredelitve lahko najdemo v smernicah 

INTOSAI (2019): Implementacijske smernice za revizijo smotrnosti poslovanja, strani od 15 do 20. 
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doseženimi cilji. Če ciljev ne moremo meriti, jih ne moremo nadzirati (Računsko sodišče RS 

2010, 70).  

V uspešnih organizacijah sta nadzorovanje in obvladovanje temeljni orodji managementa ter 

pomembna spodbuda sodelavcem, ki pomagata standardizirati delovanje organizacije, varovati 

premoženje, zagotavljati enakomerno kakovost, preprečevati samovoljo na vseh ravneh in 

meriti učinkovitost in uspešnost delovanja vsakega sodelavca.  

Nadziranje zajema vse dejavnosti in vse dele organizacije in meri doseganje smotrov in ciljev 

v interesu vseh udeležencev. Nadziranje je zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja organizacije odločevalcem, da ti primerjajo dosežene izide z 

načrtovanimi ter odločajo o morebitnih ukrepih (Tavčar 2000, 247). Izvajanje nadzora zajema 

številne dejavnosti, ki se izvajajo v notranjem okolju z namenom spremljanja izvedbe 

zastavljenih ciljev. Način izvajanja nadzora je zakonsko opredeljen in zato za vršne managerje 

obvezujoč.  

JRZ bi lahko opredelili ukrepe za zagotavljanje kakovosti podobno, kot je to urejeno na ARRS, 

kjer zagotavljanje kakovosti zajema (Arrs 2017):  

- redno izvajanje notranjega nadzora (na podlagi izvedene notranje revizije in sprejetih 

notranjih kontrol);  

- zagotavljanje kakovosti sodelovanja s strankami (na podlagi rezultatov ankete o kakovosti 

storitev) in  

- stalno izobraževanje (na podlagi osebnega načrta izobraževanja in rednega usposabljanja za 

vse zaposlene).  

4.1 Zakonske zahteve po merjenju in nadzoru kakovosti   

Zakonske zahteve za nadzorovanje uspešnosti in učinkovitosti v javnih zavodih najdemo v ZJF, 

Zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE v 

nadaljevanju ZR), vsakokratnem veljavnem ZIPRS, vsakokratnem veljavnem Pravilniku o 

postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Pravilniku o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Pravilniku o skupnih osnovah za postopke 

dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije in standardih 

notranjega revidiranja. Omenjeni predpisi vršnim managerjem nalagajo odgovornost za 

notranje kontroliranje in notranje revidiranje.  

Kontroliranje je ena od vrst nadzora, ki ga Koletnik (2007, 26) opredeljuje kot predhodno, 

sprotno ali naknadno pregledovanje poslovnih procesov in stanj ter ugotavljanje dovoljenih in 

nedovoljenih odmikov od postavljenih strokovnih in poklicno etičnih pravil. Notranje 

kontroliranje je sistem vzpostavljenih kontrol, ki jih vzpostavi poslovodstvo in zajema notranje 

okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne aktivnosti, komuniciranje, informiranje ter nadziranje.  
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Urad RS za nadzor proračuna opredeljuje tveganje kot negotovost nastanka pozitivnega ali 

negativnega dogodka; naloga upravljanja s tveganji je obvladovanje izpostavljenosti poslovanja 

tveganjem in omejevanje tveganj na sprejemljivi ravni. To pomeni, da je treba opredeliti 

elemente izpostavljenosti tveganju, tveganja ovrednotiti in razvrstiti po verjetnosti in teži 

možnih posledic ter na podlagi takšne analize vzpostaviti primeren sistem za njegovo 

obvladovanje. Poslovodni organ mora določiti strategijo za upravljanje s tveganji, ki jo vključi 

med druge strategije za doseganje ciljev. Pri tem mora upoštevati nabor morebitnih sprememb 

v zunanjem okolju in v svojem poslovnem modelu, zaradi katerih bi bilo notranje kontroliranje 

lahko neuspešno. Za uspešnost notranjih kontrol je bistven odnos vodstva, ki z besedami in 

dejanji zaposlencem prenaša jasno sporočilo, da poštenost, vestnost, strokovnost in druge 

vrednote ne smejo biti ogrožene. Pomemben del sistema nadzora je tudi notranja revizija, ki pa 

ni nadomestilo za notranjo kontrolo in ne razbremenjuje vodstva odgovornosti. Notranje 

kontrole so učinkovite le, če se dosledno uporabljajo, zato jih je treba obravnavati kot celoto in 

ne vsako posebej (Ministrstvo za finance 2004).  

Ocenjevanje tveganja poteka na podlagi razgovorov z zaposlenimi in samoocenitve vodij 

notranjih organizacijskih enot, ki svoje mnenje podajo v obliki izpolnjenih samoocenitvenih 

vprašalnikov16. Na podlagi izjav, vprašalnikov in samoocene poslovodnega organa se izpolni 

Izjava o oceni notranjega nadzora, ki je obvezni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih in 

predstavlja zagotovilo, da je poslovodni organ preveril in posodobil sistem nadzora, ki je 

vzpostavljen. Oceno o delovanju nadzora poda notranja revizija, zato je sestavni del izjave tudi 

podatek o tem, ali je bilo notranje revidiranje izvedeno, kdaj in kdo ga je izvajal.  

Za proračunske uporabnike je izvajanje notranjega revidiranja obvezno, glede na velikost 

organizacije pa mora biti izvedeno najmanj enkrat v obdobju treh let (Pravilnik o usmeritvah 

za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Uradni list RS, št. 72/02, 10. 

člen) 17. V skladu s pojmovnikom Usmeritev za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za 

finance 2017) se izraz »notranja revizija« nanaša na:  

- obliko organiziranosti notranje revizijske funkcije, ki pomeni lastno ali skupno notranje 

revizijsko službo;  

- zaposlenega notranjega revizorja ali pa 

- zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja. 

                                                 

16 Oceno lahko poda tudi notranje revizijska služba, lahko pa je oblikovana tudi na podlagi ugotovitev 

Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU 

ipd. 

17 Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (10. člen). 

določa, da morajo proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega približno 2.086.000 EUR, 

zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi drugi proračunski uporabniki pa najmanj 

enkrat v obdobju treh let. 
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Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, 

zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga 

uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem 

uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije (Kodeks 

notranje revizijskih načel, Uradni list RS, št. 5/2011). V praksi gre torej za neodvisno 

ocenjevanje sistema notranjih kontrol, ki ni omejeno zgolj na računovodstvo in finance, temveč 

zajema vse procese, enote, dejavnosti in aktivnosti zavoda. Revizor ob tem preverja, ali je v 

organizaciji poskrbljeno za (Kodeks notranje revizijskih načel):  

- urejeno, učinkovito, varčno in uspešno poslovanje ter razvijanje, ustvarjanje in prodajanje 

kakovostnih proizvodov in storitev; 

- varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega gospodarjenja, napak 

in poneverb ter drugih nepravilnosti;  

- poslovanje v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi ter notranjimi pravili organizacije in 

navodili poslovodstva;  

- razvijanje in ohranjanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter informacij pa tudi 

resnično in pošteno prikazovanje teh podatkov in informacij v poročilih. 

S tega vidika je notranje revidiranje omejeno na svetovanje o ukrepih, ki izboljšujejo 

učinkovitost upravljanja s tveganji. V okviru revizije lahko revizor usposablja vodstvo, ga 

spodbuja k prepoznavanju tveganja, svetuje pri koordinaciji aktivnosti za obvladovanje, 

nikakor pa ne prevzema odgovornosti za določanje stopnje tveganja, sprejem in uresničitev 

ukrepov. Notranji revizor na podlagi izvedenega nadzora oblikuje poročilo, s katerim ovrednoti 

obstoječi sistem notranjih kontrol, na podlagi ugotovljenih nepravilnosti oz. tveganj pa predlaga 

ukrepe za izboljšanje.  

4.2 Načrtovanje kakovosti z vidika managementa 

Notranji kontrolni sistemi so oblikovani tako, da zasledujejo splošne cilje zavoda, ki so 

opredeljeni v načrtu ali pa eksplicitno predpisani z zakonodajo oz. internimi akti. V predpisih, 

ki urejajo poslovanje JRZ, so zahteve po spremljanju in merjenju uspešnosti in učinkovitosti 

včasih izražene posredno. Nemec (2003, 26) ugotavlja, da zakonodajalec pri tem uporablja 

izraze nadzorovati, spremljati, ugotavljati, ocenjevati itd., pri čemer je opredeljeno le »kaj«, ne 

pa tudi »kako«. Tako npr. najdemo v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju naslednje 

navedbe: 

- »del plače za delovno uspešnost je tisti del plače, ki ga lahko prejme javni uslužbenec za 

nadpovprečno uspešno opravljeno delo v določenem obdobju« (2. člen) 

- »pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je delovna uspešnost, 

izkazana v napredovalnem obdobju, ki se ocenjuje glede na rezultate dela, samostojnost, 

ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, zanesljivost pri opravljanju dela, kakovost 

sodelovanja in organizacijo dela ter druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela« (17. 

člen) 
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V praksi to pomeni, da bi moral imeti zavod v internih aktih natančno opredeljena sodila za 

rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, zanesljivost, kakovost sodelovanja in 

organizacijo dela. Če sodila ne obstajajo, lahko menimo, da je bilo ocenjevanje izvedeno na 

podlagi subjektivnih meril oz. sploh ni bilo izvedeno. Izpostavljeni primer kaže, da je že pri 

najosnovnejših poslovnih odločitvah treba razmišljati o kazalnikih, ki temeljijo na nefinančnih 

opredelitvah in jih ustrezno vključiti v obstoječe sisteme nadzora.  

Oblikovanje kazalnikov, ki bi najbolje merili učinkovitost in uspešnost v javnem sektorju, se je 

začelo na začetku devetdesetih let. Merjenja so bila večinoma usmerjena v proračunsko porabo, 

zaradi raznolikosti področij pa se je število priporočenih kazalnikov stalno povečevalo (Kovač 

2008, 58). V zadnjem času lahko med organizacijami javnega sektorja opazimo prizadevanja 

za kakovostno in uspešno poslovanje, kar je posledica vključevanja v mednarodno okolje, 

povezovanja z gospodarstvom in vse večje vključevanja deležnikov, ki zahtevajo preglednost 

in odgovornost ter neoporečnost sistemov notranjega kontroliranja (COSO 2013). Številne 

sodobne organizacije prepoznavajo potrebo po oblikovanju kazalnikov, ki merijo specifične 

cilje in upoštevajo različne vidike, zlasti tiste, ki s sistemi notranjih kontrol niso zajeti. 

Tradicionalni sistemi merjenja uspešnosti in učinkovitosti pogosto še vedno slonijo le na 

finančnih kazalnikih, ki pa (Čater 2011, 84):   

- so usmerjeni v preteklost, s čimer omogočajo le naknadno kontrolo poslovanja, temelječo 

na računovodskih poročilih; 

- odražajo zgolj rezultate poslovanja, ne pa tudi dejavnikov uspešnosti; 

- so osredotočeni le na vidik lastnika, ne upoštevajo pa vidikov drugih interesnih skupin, kot 

so zaposleni, kupci, dobavitelji, upniki, lokalne skupnosti itd.; 

- ne zajemajo nekaterih strateško pomembnih področij, kot so npr. znanja in sposobnosti 

zaposlenih; 

- so podvrženi potencialnim pastem »kreativnega« računovodstva, kar pomeni, da jih je 

možno z različnimi računovodskimi prijemi nekoliko prikrojiti navzgor ali navzdol.  

V zvezi z razumevanjem potrebe po merjenju in oblikovanju različnih kazalnikov uspešnosti je 

bil že večkrat naveden primer, ki ga omenjata Kaplan in Norton (2000): »Ali si lahko 

predstavljate uspešen let sodobnega reaktivnega letala le s pomočjo enega inštrumenta, npr. 

merilnika hitrosti, ne da bi pri tem merili tudi druge parametre varnega poleta, kot so poraba 

goriva, smer poleta, višino leta, vremenske razmere itd.?« Kaplan in Norton (2000, Nemec 

2003, 6) s tem opozarjata, da morajo tako, kot morajo za varen let piloti »obdelati« podatke iz 

velikega števila merilnikov, tudi javni managerji voditi s postavljanjem oprijemljivih in 

merljivih ciljev za stranke, zaposlene, vlado, demokratično javnost (družbo) in okolje.  

V raziskovalni dejavnosti so specifični cilji največkrat povezani z zagotavljanjem kakovosti 

raziskav. O notranji učinkovitosti JRZ lahko sklepamo na podlagi uspešno izvedenih 

programov in projektov, ki jih primerjamo z drugimi JRZ-ji. Primerjava uspešnosti javne službe 

zaradi dilem o razmejevanju, ki smo jih izčrpno opredelili v prejšnjih poglavjih, na žalost ni 
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mogoča. Kakovost izvajanja raziskovalne dejavnosti je v tesni povezavi z razvojem človeških 

virov, zato postajajo pomembni kazalniki, ki so povezani z razvojem kadrov in izkoriščanjem 

potenciala ter tihega znanja zaposlenih. Trunk Širca (2010, 98) navaja, da so ljudje 

najpomembnejši vir organizacije, obenem pa je vsak posameznik vir osebnostnih, strokovnih 

in delovnih lastnosti. Ustrezno ravnanje z njimi postaja ključ do uspeha, ki ga dosežemo, če so 

kadrovske politike in poslovne dejavnosti organizacije tesno povezane z uresničevanjem ciljev 

organizacije. Med najpomembnejšimi kazalniki v zvezi z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, 

s katerimi slovenske podatke primerjamo z evropskim znanstvenim prostorom, sodijo tudi 

podatki o kadrih, ki so primerni za zaposlitev v RRD, ter vseh zaposlenih v RRD. Ogrizkova 

(2016, 120) omenja tudi druge kazalnike npr. delež financiranja raziskav in razvoja iz 

državnega proračuna, kazalnik znanstvene in tehnološke produktivnosti (število objav v 

znanstvenih revijah in kazalnik visoko citiranih objav), število patentnih prijav ipd. Na splošno 

lahko ugotovimo, da je treba merjenje in spremljanje poslovanja dopolniti oz. nadgraditi.  

V slovenski javni upravi se je uporaba kazalnikov kakovosti razmahnila v 90-ih letih. Do danes 

so se uveljavila številna sodobna orodja za izboljšanje kakovosti, kot so npr. model za 

zagotavljanje kakovosti ISO 9001 ter modela za ocenjevanja kakovosti CAF in EFQM. Javni 

managerji pričakujejo, da bodo s pomočjo uveljavljenih modelov vodenja dosegli uspeh z manj 

truda in v krajšem času. Kmalu pa postane jasno, da »čudežnega recepta«, ki bi čez noč popeljal 

organizacijo na pot uspešnosti, ni. Za menedžment je pomembno spoznanje, da je namen 

omenjenih in sorodnih orodij dvojen (Kovač 2008, 59):  

- analizirati stanje v organizaciji v vseh delih njenega delovanja, z identifikacijo 

najšibkejšega člena poslovanja, ki ovira skupni napredek pri doseganju ciljev, hkrati pa 

- stalno izboljševati poslovanje na temelju informacij in analize stanja.  

Johnson (2003, 3, po Kovač 2008, 59) navaja, da vsa orodja pod krovnim konceptom procesa 

stalnih izboljšav kot strateške usmeritve organizacije temeljijo na tako imenovanem 

Demingovem ciklu PDCA (ang. Plan – načrtuj, Do – stori, Check – preveri, Act – ukrepaj). Ta 

orodja pomenijo celovit pristop k organizaciji oz. njenem upravljanju, ker posegajo v vsa 

ključna področja delovanja. To je nujno, saj sta kakovost in inoviranje integralni del celotnega 

managerskega procesa. 

Kakovost je mogoče doseči le s celovitim sistematičnim pristopom in doslednim vztrajanjem 

pri izvajanju tretjega in četrtega koraka Demingovega kroga kakovosti, to je ne samo načrtuj 

in stori, ampak tudi preveri in ukrepaj. Korak preveri pomeni, da bomo morali izvesti taka ali 

drugačna merjenja. Sistem uporabnika tako prisili, da oblikuje lasten model meril in kazalcev 

ter se osredotoči na merjenje operativne učinkovitosti, torej upravljanje in izboljševanje 

procesov. Uveden model ali sistem nudi le okvir in kaže pot, odgovornost vodstva pa je, da pri 

tej poti dosledno vztraja in skupaj z zaposlenimi izvajanje dejavnosti nenehno spremlja in meri 

ter si prizadeva za napredovanje (Nemec 2003, 3). Ker izhajamo iz predpostavke, da vršni 

management zanima predvsem prihodnje stanje in aktivnosti, ki bodo privedle do načrtovanih 
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ciljev, se bomo v nadaljevanju osredotočili na model, ki izpolnjuje tri pogoje: usmerjenost na 

prihodnost, merjenje z uporabo finančnih in nefinančnih kazalnikov ter primernost za uporabo 

v javnem zavodu.  

4.3 Načrtovanje kakovosti z uravnoteženim sistemom kazalnikov  

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja sta Robert Kaplan in David Norton (2000) ugotovila, da 

je spremljanje poslovanja v računovodstvu pomanjkljivo, saj temelji zgolj na finančnem vidiku. 

Razvila sta nov model, ki finančni vidik dopolnjuje in ga uravnoteži z dodatnimi kazalniki ter 

ga leta 1992 predstavila v reviji Harvard Business Review. Poimenovala sta ga uravnoteženi 

sistem kazalnikov (ang. balanced scoredcard). Kaplan in Norton (2000) sta tradicionalnim 

finančnim kazalnikom merjenja uspešnosti, ki vodstvo informirajo o preteklih dogodkih, dodala 

tri nefinančne kazalnike, ki se osredotočajo na prihodnost: vidik poslovanja s strankami, vidik 

notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. Model se je razširil tudi v javnih in 

nepridobitnih organizacijah. V Sloveniji se je začel pojavljati po letu 1999 v NLB, Iskri 

Avtoelektriki, Lesnini, Alplesu, Zavarovalnici Triglav, na Onkološkem inštitutu ipd. (Kovač 

2008, 61).  

Za uporabo modela je ključna opredelitev vizije, poslanstva, vrednot in strategije. Kaplan in 

Norton navajata, da je uspeh vpeljave odvisen predvsem od predanosti vodstva, ki naj bi 

poskrbelo za posredovanje vizije vsem zaposlenim, pretvorilo poslanstvo in strategijo v 

oprijemljive cilje in kazalnike, jih povezalo z dolgoročnimi cilji letnih načrtov in poskrbelo za 

pridobivanje strateških povratnih informacij in učenje iz izkušenj (Kaplan in Norton 2000, 22- 

32). Tudi Niven (2003, 32-34) navaja, da je pri uporabi modela v javnih organizacijah ključna 

opredelitev poslanstva, ki ji sledi vidik zadovoljstva državljanov, uporabnikov oz. strank, ki so 

plačniki storitev. O pomenu skladnosti ciljev s poslanstvom in vizijo na vseh ravneh in vseh 

enotah organizacije pišejo tudi Tavčar 2002, 85-87; Wang 2005, 208; Biloslavo 2008, 176-178.  

Pisna opredelitev vizije, poslanstva in strategije (na spletni strani, v programu dela oz. kakor 

koli drugače) kaže na to, da se vodstvo jasno zaveda pomena posameznega pojma ter da razume 

razliko med njimi. Preverili smo spletne strani JRZ in ugotovili, da ima jasno opredelitev vizije, 

poslanstva in vrednot navedeno samo Kemijski inštitut (dostop 20. 4. 2019). Druge 

raziskovalne organizacije omenjajo poslanstvo oz. navajajo podatke, na podlagi katerih lahko 

sklepamo, kaj predstavlja njihovo vizijo in poslanstvo, drugi pojmi pa niso opredeljeni. Vizija 

in poslanstvo sta šele pred nekaj leti postali obvezni sestavini programa dela, zato skladno z 

navedbami Musek Lešnika (2008, 18) težko presojamo, koliko se o teh vprašanjih razmišlja le 

zato, ker je danes skorajda »treba« imeti zapisane vrednote, poslanstvo in vizijo. Avtor meni, 

da če opredelitve nastajajo kot plod takšnega razmišljanja, velikokrat ostanejo zgolj 

nepomembni zapisi, daleč od zavesti ljudi in možnosti, da bi vplivali na poslovanje oz. da bi 

bile strategije povezane z uspešnostjo in učinkovitostjo organizacij. Uvedba modela je lahko 

priložnost za resnejši razmislek o opredelitvah vizije, poslanstva in strategij. Tudi Kaplan in 
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Norton (2001, 146 ̶147) pišeta o tem, da je ena najpogostejših in najtrdovratnejših težav 

nepridobitnih in vladnih organizacij ravno opredelitev vizije, poslanstva in jasne strategije.  

Uravnoteženi sistem kazalnikov ni samo sistem strateških meril, ampak je tudi ključni sistem 

poslovodenja, ki predstavlja enega od elementov celovite prenove organizacije, ki omogoča 

globalno konkurenčnost, kar je za raziskovalne zavode eden ključnih ciljev. Pri tem gre za 

spremembo mišljenja zaposlencev, saj morajo procesi v organizaciji postati dvosmerni: vizija, 

strategija in razporejanje sredstev se morata pretakati od poslovodstva k zaposlencem, 

uresničevanje, inovacije, povratne informacije in učenje pa od zaposlencev v stiku s stranko 

nazaj k poslovodstvu. Udejanjeno mora biti načelo, da je celota mnogo večja kot vsota njenih 

posameznih delov (Bergant 2011, 61). Bistvo kazalnikov je strategija in ne nadzor, kot je bilo 

značilno za klasične sisteme merjenja, ki so izhajali iz finančnega vidika, določali, kaj morajo 

zaposleni storiti, nato pa nadzirali njihovo uspešnosti, piše Hočevar (2007, 197). V sodobnih 

okoliščinah ni mogoče natančno predpisati, kako naj zaposleni dosegajo cilje, zato vidi prednost 

uravnoteženega sistema kazalnikov v tem, da vključuje zaposlene v izbiro takšnih dejanj, ki 

bodo vodila do skupnega cilja.  

To pa niso edine prednosti modela. Z vidika zavodov je pomembno tudi upoštevanje različnih 

deležnikov, kar je mogoče dosegati samo z uporabo kazalnikov, ki zajemajo interese vseh 

udeležencev. Denarno izraženi kazalniki (tradicionalni računovodski kazalniki) kažejo 

gospodarske cilje, ki odražajo predvsem interese lastnikov oz. v primeru zavodov, 

ustanoviteljev, nedenarni kazalniki pa upoštevajo cilje vseh interesnih skupin. Sistem merjenja 

mora pokazati razmerja med posameznimi cilji (vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih 

procesov, vidik učenja in rasti ter finančni vidik) tako, da bi se doseganje teh ciljev lahko 

usmerjalo in ovrednotilo, pri tem pa mora veriga vzrokov in posledic izkazati vse vidike v 

uravnoteženem uspehu. S tem ko so managerji prisiljeni obravnavati vse pomembne kazalnike 

hkrati, lahko preprečijo doseganje izboljšav na enem področju na račun drugih področij. 
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Slika 1: Uravnoteženi sistem kazalnikov - povezave vidikov 

Vir: Kaplan in Norton 2000, 21. 

4.3.1 Opredelitev finančnih in nefinančnih kazalnikov  

Pri opredelitvah notranjih kazalnikov je treba upoštevati naslednje značilnosti (Revizijski 

priročnik 2010, 39–40):  

- večina kvantitativnih kazalnikov je izražena na kvantitativen način: z zneski, števili, deleži, 

odstotki ipd.; merjenje z njimi bo prineslo določeno vrednost, ki bo značilna za doseganje 

ciljev, zato se bodo ujemali z numerično izraženimi cilji, ki jih pričakovani dosežki običajno 

vključujejo, zato so za oblikovanje relativno preprosti; 

- kvalitativni kazalniki so povezani z večjimi težavami, saj jih je treba oblikovati za 

pričakovane dosežke, ki se nanašajo na kvalitativne vidike rezultatov delovanja, npr. 

spremembo obnašanja, navade, poznavanje, zavedanje ipd., ki jih je težko ali sploh 

nemogoče numerično izraziti. V odvisnosti od okoliščin se v takih primerih uporabijo 

kazalniki, s katerimi preverjamo, ali je določeno stanje ali značilnost obstoji ali ne, se pravi, 

kjer je možen samo pozitiven oz. negativen odgovor. Pomanjkljivost takega čistega 

kvalitativnega indikatorja je predvsem v tem, da je bistveno bolj nagnjen k subjektivni 

interpretaciji kot pa številčni.  

Značilnosti posameznih kazalnikov bomo smiselno upoštevali pri opredelitvah ciljev 

posameznega vidika.  
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Vidik stranke  

Primarni cilj delovanja zavodov je izvajanje javne službe, zato vidik stranke predstavljajo vsi 

uporabniki storitev javne službe, ne glede na to, ali gre za posameznike ali specifične skupine. 

Vidik stranke je pomemben predvsem z vidika izvajanja tržne dejavnosti, ki zavodom, kot smo 

že omenili v poglavju 2.1.1.2., prinaša številne prednosti. V tem primeru je smiselna uporaba 

kazalnikov, kot so zadovoljstvo strank, ohranjanje strank ipd., na podlagi katerih je možno 

sklepati o kakovosti storitev in učinkovitosti. Ob tem je ključnega pomena strategija 

managementa, ki temelji na kulturi, usmerjeni k strankam ter ustvarjanju okolja, odzivnega na 

njihove potrebe.  

Po mnenju Franklinove (2011, 39), po Mevlja in Kavčič (2016, 52) ima v neprofitnih 

organizacijah, kamor sodijo tudi JRZ, vidik stranke največji pomen, kar je glede na poslanstvo 

organizacije popolnoma razumljivo. Podobno kot pri finančnem vidiku je tudi vidik stranke 

povezan s pogledom od zunaj. Ker gre za vidik zunanjih deležnikov, med katerimi so 

najpomembnejši tisti, ki so organizacijo ustanovili, ki jo lahko ukinejo oz. z njo kakor koli 

razpolagajo, sklepamo, da vidik stranke v javnih zavodih najpomembnejši. S tem se strinjata 

tudi Kaplan in Norton (2001, 150), ki pišeta, da je najpomembnejša stranka javnih organizacij 

njen financer. Da bi si zagotovila nepretrgano financiranje, si mora zato vsaka javna 

organizacija prizadevati za izpolnjevanje njegovih ciljev, saj s tem posredno izpolnjuje tudi 

cilje državljanov.  

Finančni vidik 

Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja finančni vidik, saj so finančni kazalniki koristni pri 

povzemanju ekonomskih posledic že sprejetih ukrepov. Kazalniki finančne uspešnosti so v 

javnih zavodih skupaj z drugimi finančnimi podatki dokaj natančno opredeljeni, zato praktično 

ni potrebe po dodatnih finančnih kazalnikih. Kljub temu pa velja opozoriti na nekaj dejavnikov, 

ki jih v povezavi s finančnim vidikom nepridobitnih organizacij omenja Niven (2003, 203):  

- cena produkta oz. storitve; določitev prave cene je odvisna od količine vloženega truda;  

- krepitev prihodka; preveriti je treba vse možnosti za razširitev virov prihodkov ter kritično 

razmisliti, ali nudimo storitve, za katere zaračunavamo, kako razpršeni so finančni viri ipd.; 

- finančni sistem; preveriti je treba, ali so finančne informacije pravočasne, zanesljive in 

ustrezne. 

Z vidika financ je za zavode pomemben odgovor na vprašanje, kako oblikovati dodano vrednost 

za stranke kljub nadzoru oz. celo zniževanju stroškov. 
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Vidik notranjih procesov  

Notranji procesi vodijo k zadovoljstvu uporabnikov in kakovosti javne službe. Merjenje 

procesov omogoča vodstvu vpogled v trenutno stanje in možnost izboljšave poslovanja. Pri tem 

se včasih izkaže, da je treba posamezne procese popolnoma prenoviti, ukiniti ali pa šele razviti. 

Niven (2003, 194–197) navaja nekaj bistvenih procesov, ki jih mora javna organizacija 

upoštevati pri razvijanju meritev z vidika notranjih procesov, in sicer kakovost, inovacije, 

razvoj, sodelovanje z zasebnim sektorjem, trženje in rast sredstev. Šele z merjenjem notranjih 

procesov je mogoče ugotoviti, kakšni so resnični rezultati dela. Merjenje lahko pokaže na 

napake v načrtih, npr. v količini dela, porabljenem času ali pa celo, da se managerji z rezultati 

dela sploh ne ukvarjajo.  

Merjenje pa ne sme postati del nadzornega sistema v smislu iskanja »lenuhov«, temveč mora 

biti usmerjeno v iskanje možnosti za uspešnejše in učinkovitejše postopke dela. V praksi je 

običajno vsakršno merjenje in spreminjanje sistema sprejeto z odporom okolja, zato je metodo 

uravnoteženega sistema kazalnikov mogoče uveljavljati samo s sodelovanjem vseh zaposlenih, 

predvsem pa ob popolni podpori in zavezanosti vršnega managementa.  

Vidik notranjih procesov skupaj z vidikom učenja in rasti prikazujeta pogled na notranje 

poslovanje, zato sta povezana. Npr. proces razvoja in inovacij je možno razvijati samo z 

zaposlenimi, ki so se pripravljeni učiti; za zagon novih delovnih procesov je potrebna nabava 

nove opreme; izboljševanje delovnih procesov ni mogoče brez motiviranih zaposlenih ipd.  

Vidik učenja in rasti 

Podobno kot na področju notranjih procesov je tudi z vidika učenja in rasti treba poiskati 

možnosti za učinkovitejše poslovanje in dodatno izobraževanje, ki ne bi bistveno povečevalo 

stroškov. Vidik je neločljivo povezan s pripravljenostjo zaposlenih za spremembe in izboljšave, 

zato je temelj za kakršno koli spremembo v organizaciji. Na slikah diagramov se vidik učenja 

in rasti običajno uvršča na dno. V resnici to ne pomeni, da je ta vidik najmanj pomemben. 

Kaplan in Norton (2001, 107), da sta vidik učenja in rasti uvrstila na dno zato, ker učenje in rast 

vidita kot temelje sistema, korenine oz. temeljna gibala strateških rezultatov. V večini 

organizacij so cilji odvisni od učinkovitosti zaposlenih. Kaplan in Norton (2000, 138), zato 

navajata ključne kazalnike za merjenje učinkovitosti zaposlenih:  

- zadovoljstvo zaposlenih (kot osnovni pogoj za večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in 

širšo ponudbo storitev); 

- ohranjanje zaposlenih v organizaciji (s ciljem zadržati tiste, za katere obstaja dolgoročni 

interes) ter 

- produktivnost zaposlenih (kot kazalnik učinka povečevanja usposobljenosti zaposlenih ter 

njihove morale, inovacij, izboljševanja notranjih procesov in zadovoljstva strank). 
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4.3.2 Uporaba metode v praksi 

Kot smo že omenili, se je uporaba metode uravnoteženega sistema kazalnikov razširila tudi v 

negospodarskih organizacijah javnega sektorja. Glede na temo raziskave nas je zanimalo, 

kakšne so izkušnje uporabnikov, zato smo odgovore na to vprašanje poiskali med raziskavami, 

ki so opisane v magistrskih nalogah.  

Implementacijo uravnoteženega sistema kazalnikov na Ministrstvu za obrambo je leta 2018 

podrobno opisal Jadrič (2018). V raziskavi je opredelil stališče srednjega in nižjega 

managementa do uporabe nove metode in predstavil praktične izkušnje na študiji primera 

Slovenske vojske. Model uravnoteženega sistema kazalnikov je Slovenska vojska začela uvajati 

leta 2015 na predlog vodstvenega kadra, ki je menil, da bi bilo treba v proces načrtovanja in 

izdelave poslovnega načrta vključiti tudi nefinančne kazalnike, ki bi izhajali iz vizije in 

strategije. Zaključne ugotovitve kvalitativne raziskave kažejo, da spremljanje in merjenje 

učinkovitosti z uporabo nove metode kljub podpori vodstva po treh letih še vedno ni v celoti 

doseglo cilja. Jadrič razloge za to pripisuje neustreznemu usposabljanju ključnega kadra, ki s 

procesom uvajanja metode ni bil primerno seznanjen. Tudi Kaplan in Norton 2000, 305, 326) 

svetujeta, da se s procesom uvajanja ne hiti, saj gre za dolgotrajen in zapleten proces, ki terja 

postopno uvedbo, ki lahko traja do 36 mesecev.  

V raziskavi Pahorja (2016) iz leta 2016 najdemo primere dobre prakse, ki kažejo na primernost 

uporabe metode v javnih zavodih doma in tujini. Pahor (2016) je opisal primer treh večjih 

zdravstvenih zavodov, ki metodo uporabljajo že vrsto let (Onkološki inštitut Ljubljana, 

Rehabilitacijski center Soča in Splošno bolnišnico Jesenice), implementacijo pa je podrobneje 

opisal na študiji primera Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je uvajanje začel leta 

2015. Tudi v tem primeru zaključne ugotovitve kažejo, da je učinkovitost uvedbe sistema 

odvisna od podpore vodstva ter postopnega uvajanja. Brez učenja in spodbujanja vseh 

zaposlenih kazalnikov ni mogoče vpeljati, zato mora biti prehod na uporabo nove metode 

merjenja izpeljan počasi in premišljeno. Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti je do danes 

v celoti implementiran, prestal pa je tudi vrsto notranjih in zunanjih presoj poslovanja. 

Kazalnike uspešnosti redno dopolnjujejo in spremljajo tako na ravni Univerzitetnega kliničnega 

centra v Ljubljani kot na ravni klinik, kliničnih oddelkov ter drugih organizacijskih enot. 

Zanimiv je tudi predlog za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov na primeru 

visokošolskega javnega zavoda, ki ga v diplomski nalogi leta 2013 oblikovala Ćorićeva (2013). 

Avtorica je v študiji primera Fakultete za organizacijske vede Kranj predstavila analizo 

uspešnosti in učinkovitosti po metodi uravnoteženega sistema kazalnikov. Raziskava je 

zanimiva z vidika identifikacije strateških kazalnikov po štirih uravnoteženih vidikih (vidik 

strank, notranjih procesov, finančnemu vidiku in vidiku učenja in rasti), ki izhajajo iz 

osnovnega poslanstva organizacije, ki se poleg pedagoške dejavnosti ukvarja tudi z 

raziskovanjem.  
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S predstavitvijo potencialnih kazalnikov po metodi uravnoteženega sistema kazalnikov smo 

skušali opozoriti na dodano vrednost metode, predvsem pa spodbuditi razmišljanje 

managementa o uvedbi dodatnih nefinančnih kazalnikov za merjenje doseganja ciljev. Zavedati 

se je treba, da uvajanje (katerega koli) sistema merjenja v praksi zahtevno, predvsem pa tesno 

povezano s podporo vodstva.  

Dejstvo je, da se dandanes merjenju in ocenjevanju ni več mogoče izogniti, saj to zahtevajo in 

pričakujejo tako deležniki zunanjega kot tudi notranjega okolja. V povezavi s tem Jeraj (2001, 

po Nemec 2003, 5) navaja nekaj korakov, ki jih je treba upoštevati, pred uvedbo merjenja in 

ocenjevanja:  

- najprej določimo cilje, ki jih želimo doseči, in šele nato, kaj bomo merili. Oblikujemo merila 

in kazalce za cilje in procese, ki so potrebni za doseganje ciljev. Za vsak strateški cilj 

določimo vsaj tri merila; 

- postopek merjenja tudi formalno opredelimo, določimo pogostost merjenja, način 

dokumentiranja, določimo odgovorno osebo; 

- meritve ponavljamo, ugotavljamo usmeritve, podatke predstavimo tudi grafično; 

- meritve analiziramo na enakem odgovornem nivoju, kot so bili postavljeni cilji; 

- na podlagi analiz ukrepamo in spremljamo ukrepe do uresničitve. 

Merjenje rezultatov organizacije je pomembno tudi zaradi drugih razlogov (Žurga 2007, 55):  

- če ne merimo rezultatov, ne moremo razlikovati uspeha od neuspeha; 

- če ne znamo prepoznati dosežkov, jih ne moremo nagrajevati; 

- če ne zmoremo nagrajevati dosežkov, potem verjetno nagrajujemo neuspehe oziroma slabo 

delo;  

- če ne znamo prepoznati dosežkov, se iz njih ne moremo učiti;  

- če ne znamo prepoznati slabega dela, ga ne moremo popraviti;  

- če znamo rezultate prikazati, lažje dosegamo podporo javnosti. 

V naslednjem poglavju bomo raziskovalni problem načrtovanja in merjenja v JRZ raziskali z 

empirično raziskavo. Na podlagi odgovorov managerjev bomo skušali predstaviti, kakšno 

stališče do načrtovanja in merjenja zavzemajo, kaj jim povzroča težave v praksi, predvsem pa, 

kaj bi lahko spremenili, da bi načrtovanje privedlo do ciljev, ki so si jih zadali.  
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5 EMPIRIČNI DEL  

Empirični del raziskovalne naloge smo z vidika strukture razdelili na dva dela. V pričujočem 

poglavju podrobneje opredelimo namen in cilj raziskovanja, pojasnimo izbiro paradigme, 

uporabljeno metodologijo, opredelimo načine zbiranja podatkov ter pojasnimo razloge za izbiro 

uporabljenih tehnik. Osnovni namen empiričnega dela je podati odgovore na temeljna 

raziskovalna vprašanja, zato jih ponovno povzamemo. V nadaljevanju predstavimo populacijo, 

udeležence raziskave ter opredelimo načine povečevanja kredibilnosti. Poglavje zaključimo z 

navedbo omejitev raziskave.  

Osrednji del empirične raziskave zajemata kvalitativna analiza ter interpretacija rezultatov. 

Zaradi boljše preglednosti smo jo predstavili v 6. poglavju, ki smiselno dopolnjuje 5. poglavje.  

5.1 Namen in cilj raziskovanja 

Osnovni namen raziskave je pridobiti globlji vpogled v odnos managementa JRZ do 

načrtovanja in merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Glede na to, da je spremljanje 

finančnega vidika poslovanja v javnih zavodih precej podrobno predpisano s področno 

zakonodajo ter internimi akti ustanovitelja, je glavni namen raziskave ugotoviti, kakšno je 

stališče managementa do uvedbe dodatnih nefinančnih kriterijev oz. kazalnikov za merjenje 

učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Ugotovitve podajamo s pomočjo analize pridobljenih 

podatkov ter odgovorov na zastavljena temeljna raziskovalna vprašanja. 

Namen in cilj raziskovanja uresničujemo v osrednjem delu naloge, ki smo ga razdelili na 

teoretični in empirični del. Teoretični del zajema dosedanja ključna spoznanja s področja 

obravnavane problematike, ki jih povzemamo na podlagi relevantnih domačih in tujih virov. 

Vsebino smo razvrščali in povezovali v strokovna in logična zaporedja z vidika teme 

raziskovalnega področja. Cilje empirične raziskave uresničujemo z izvedbo raziskave ter 

analizo pridobljenih rezultatov, ki zajema:     

- izvedbo polstrukturiranih intervjujev s predstavniki vršnega, srednjega in nižjega 

managementa; 

- opredelitev stališč, vlog ter izkušenj managerjev JRZ z načrtovanjem in spremljanjem 

uspešnosti;  

- opredelitev strategije, ki jo za merjenje uspešnosti in učinkovitosti uporabljajo managerji 

JRZ v praksi; 

- opredelitev stališč managementa JRZ do uvedbe dodatnih nefinančnih kazalnikov za 

merjenje kakovosti poslovanja;  

- izvedbo postopka obdelave podatkov;  

- analizo ugotovitev ter primerjavo s teoretičnimi izhodišči in spoznanji.  
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Namen in cilj raziskave je povzet v zaključnem delu magistrske naloge, v katerem na podlagi 

posnetka stanja podamo priporočila za vodstvo in definiramo prispevek k stroki. Na podlagi 

odprtih vprašanj opredelimo možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

5.2 Opredelitev metodologije in metod zbiranja podatkov 

Pri načrtovanju raziskave smo izhajali iz stališča, da je za raziskavo treba izbrati metode, ki 

omogočajo raziskavo ravnanja, dogodkov, delovanja organizacije, socialnega okolja, 

interakcije in medsebojnih odnosov (Babbie 2007, 286; Dimovski idr. 2008, 121, po Roblek 

2009, 53), zato smo se raziskovanja lotili s pomočjo kvalitativne paradigme.  

5.2.1 Kvalitativna študija primera 

Pri izvedbi kvalitativne raziskave smo sledili principom raziskovanja v družboslovju. Glede na 

predpostavko, da želimo razumeti in pridobiti poglobljeno razumevanje situacije, smo uporabili 

študijo primera. Starmanova (2013, 80) navaja, da gre za metodo, ki jo izberemo, kadar želimo 

odgovoriti na vprašanja, »kako« in »zakaj«, kadar ne moremo vplivati na vedenje vključenih v 

študijo ter kadar želimo v kontekstu zajeti tudi okoliščine, ki so pomembne za raziskovanje 

pojava. Mesec (1998, po Starman 2013, 69-73) študijo primera opredeljuje kot celovit opis in 

analizo posameznega primera, zato predlaga, da za enoto raziskovanja izberemo tisti primer, 

posameznika, skupino ali organizacijo, kjer je praktična problematika, ki nas zanima, saj je vsak 

posameznik ali skupina neločljivo povezan s svojim okoljem, ki vpliva na njegovo doživljanje 

in vedenje (Kordeš in Smrdu 2015, 16). Študijo primera prepoznamo kot etnografsko študijo, 

za katero je značilno opazovanje z udeležbo, podprto z intervjuji, pri kateri je raziskovalec 

aktivno vključen v raziskovalno okolje. 

Izbira kvalitativne paradigme po opredelitvah Trnavčevičeve (2010) ustreza: 

- cilju raziskovanja (razumevanje, opis situacije in poglobljen vpogled v proučevani 

raziskovalni problem);  

- izbiri vzorca (majhnemu nenaključnemu vzorcu) ter  

- metodi zbiranja podatkov.    

Izbira paradigme je povezana s kvalitativnimi tehnikami zbiranja podatkov, ki jih Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2005, 111) ter Dimovski idr. (2008, 121) opredeljujejo kot »zbirko 

interpretativnih tehnik, ki poskušajo opisati, dekodirati, prevesti in drugače odkriti pomen, ne 

frekvence določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v družbenem svetu«.  

Metode zbiranja empiričnega gradiva v okviru kvalitativne raziskave razdelimo na metode 

opazovanja, spraševanja ter izkoriščanja dokumentarnih virov (Silverman 2001) oz. analizo 

dokumentov (Merriam 2002, 12). V nadaljevanju se osredotočimo na metodo spraševanja, ki je 

bila uporabljena v raziskavi. 
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5.2.2 Metoda spraševanja – intervju 

Pri raziskovanju managementa je kot metoda zbiranja podatkov pogosto uporabljen intervju 

(Tratnik 2002, 52), ki velja za najpogosteje uporabljeno metodo v kvalitativnih raziskavah. V 

osnovi ločimo tri vrste intervjujev: strukturiran, delno strukturiran oz. polstrukturiran ter 

nestrukturiran intervju.  

Za strukturirani intervju so značilna zaprta vprašanja, na katere pričakujemo kratke odgovore; 

zato ga lahko primerjamo z anketo. Odgovori so pripravljeni vnaprej, vsi intervjuvanci 

odgovarjajo na enaka vprašanja.  

Za polstrukturiran intervju se uporablja kombinacija vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki 

omogočajo pridobitev bolj poglobljenih odgovorov. Raziskovalec vprašanja lahko pripravi 

vnaprej, vendar to ni nujno, saj pogovor poteka bolj sproščeno, če se pri tem prilagaja okolju, 

intervjuvancu ter izboru teme, ki ga zanima. Njegova glavna naloga je, da pogovor vodi in 

spodbuja z ustreznimi podvprašanji.  

Nestrukturiran intervju je značilen za teme, o katerih raziskovalec ne ve veliko. Primerjamo ga 

lahko z neformalnim pogovorom, v katerem ima intervjuvanec možnost prosto predstaviti svoj 

pogled na situacijo oz. temo. Vprašanja niso določena vnaprej, zato je raziskovalčeva naloga 

predvsem poslušanje in spodbujanje pogovora. Omejevanje pride v poštev samo takrat, ko se 

sogovornik oddalji od teme. LeComptejeva in Schensul (1999, 121–148) ter Fontana in Frey 

(2005, 705) v povezavi z nestrukturiranim intervjujem omenjajo tudi globinski in etnografski 

intervjuju, katerega namen je razumevanje kompleksnega vedenja udeležencev raziskave brez 

predhodne kategorizacije (Tankosić, Trnavčevič in Snoj 2015, 16). Z globinskim intervjujem 

skuša raziskovalec prodreti globlje v raziskovalni problem in izzvati podrobnejše opise situacij 

oz. občutkov. Podobno velja tudi za etnografski intervju, ki ni najbolj kredibilen, saj ima malo 

strukture, zato je primerno orodje za pripravo na intervju (kot predintervju).  

Glede na izbor teme, ki ne zahteva skupinske obravnave in vključenosti intervjuvancev, ki so 

zaradi vodstvenega položaja, raziskovalnega dela ter pomanjkanja časa težje dosegljivi, smo se 

odločili za izvedbo individualnih intervjujev.  

5.3 Kredibilnost raziskave in triangulacija 

Mesec (1998, 39) navaja, da je pri kvalitativni raziskavi priporočljivo upoštevati različne 

poglede na določeno vprašanje ali dogajanje, zato smo v raziskavo vključili pogled z različnih 

zornih kotov. Kredibilnost smo povečevali s triangulacijo, sprotnim preverjanjem in 

potrditvami udeležencev. Zaradi zaposlitve v raziskovalni organizaciji se ni mogoče izogniti 

vključenosti v raziskavo, zato smo objektivnost in preprečitev pristranskega vpliva povečevali 

s triangulacijo po skupinah. Mesec (1998, 148, po Starman 2013, 79) opozarja na spoštovanje 

načela zanesljivosti in navaja, da je raziskava tem bolj zanesljiva, čim bolj podobne rezultate 



 

49 

dobimo pri njenih ponovitvah. Študije primera ne moremo ponoviti, saj je pri ponovitvi primer 

že drugačen, zato avtor meni, da je raziskava tem bolj zanesljiva, čim bolj prepričljivo lahko 

pokažemo, da bi prišli do enakih ugotovitev, če bi jo ponovili ob sicer nespremenjenih 

okoliščinah.  

V celotni raziskavi smo posebno pozornost namenili etiki, ki smo jo zaradi bližine z udeleženci, 

večje poglobljenosti podatkov in soudeleženosti v raziskavi vključili v vse faze raziskovalnega 

procesa, in sicer od odločanja o tematiki do izbire vzorca, eksperimentalnega dela raziskave in 

poročanja o ugotovitvah (Kordeš in Smrdu 2015, 77 ).  

Za vzdrževanje ustrezne etične ravni smo v pripravljalni fazi raziskave vodstvo organizacije 

seznanili z namenom in načrtovanim potekom raziskave, ki se bo izvajala v okolju organizacije 

ter med zaposlenimi, in pridobili ustrezno soglasje. Pred izvedbo intervjujev smo oblikovali 

spremni dopis z usmeritvami za izvedbo ter ga naslovili na potencialne sogovornike. V izvedbo 

intervjujev smo vključili sogovornike, ki so se prostovoljno odzvali na povabilo za sodelovanje. 

Pri tem smo dosledno upoštevali načelo zaupnosti, ki velja tako za varovanje identitete 

udeležencev kot tudi za organizacijo, v kateri so zaposleni. Načelo preverljivosti smo 

uresničevali s podrobnim opisom celotnega postopka raziskave ter analize. 

5.4 Opredelitev populacije in vzorca 

Pri izbiri vzorca smo zasledovali dva pomembna cilja. Oblikovani vzorec mora dati čim bolj 

poglobljeno analizo, hkrati pa mora ustrezati izbranemu področju. Hkrati mora zajemati vse 

pripadnike izbrane skupine (v našem primeru vršni, srednji in nižji management JRZ), kar 

omogoča reprezentativno sliko različnih vidikov vedenja, ki ga proučujemo. S tega vidika 

izbrani vzorec ni naključen, temveč pristranski. Pridobljen je iz omejene populacije, na kateri 

želimo posploševati rezultate raziskave, saj se nanaša na managerje točno določene 

raziskovalne organizacije in ne na vse managerje, ki so zaposleni v raziskovalnih organizacijah 

v Sloveniji. Te omejitve smo upoštevali tudi pri razlagi rezultatov raziskave. Glede na to, da v 

kvalitativnih raziskavah statistična reprezentativnost vzorca ni zahtevana, smo vzorčenje 

omejili na managerje z operativnimi izkušnjami načrtovanja, izvajanja nadzora in merjenja 

kakovosti, zato vzorec prepoznamo kot kvotni vzorec, ki odraža tiste izbrane lastnosti 

populacije, ki so ključne za raziskovalni problem.  

Vzorec so predstavljale tri skupine udeležencev:  

- skupina A: vršni management; 

- skupina B: srednji management in  

- skupina C: nižji management 

Za sodelovanje smo prosili 15 oseb. Končno vzorčenje je potekalo na podlagi sodelovanja z 10 

intervjuvanci, kar je v skladu z vzorčenjem, značilnim za kvalitativno paradigmo. Ker se 
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povabilu raziskave ni odzvalo toliko udeležencev, kot smo prvotno načrtovali (3 predstavniki 

vršnega managementa, 5 do 7 predstavnikov srednjega managementa ter 3 predstavniki nižjega 

managementa), smo vključili tudi nekdanje in upokojene člane zavoda.   

5.5 Raziskovalna vprašanja 

Pri oblikovanju vprašanj smo izhajali iz predpostavke, da morajo biti čim bolj nevtralna, da 

temeljijo na virih, ki smo jih preštudirali in predstavili v teoretičnem delu, in da niso pristranska 

z vidika osebnega mnenja raziskovalca. Pri tem smo upoštevali napotila Kersnika (2014, 17) in 

oblikovali raziskovalna vprašanja, tako da niso:  

- nejasna (pri katerih je možen zgolj odgovor da ali ne);  

- preveč enostavna (odgovore nanje lahko pridobimo že v obstoječih virih);  

- razvlečena (niso jedrnata, nanje ni mogoče dobiti odgovorov, ki bi jih želeli) ali  

- neosredotočena (preveč splošna vprašanja, ki se ne osredotočajo na cilj raziskave).  

Raziskovanje stališč managementa do načrtovanja, merjenja uspešnosti in učinkovitosti ter 

spremljanja doseganja ciljev smo zasnovali na osnovi treh raziskovalnih vprašanj, ki so nas 

vodila skozi celotno raziskovanje in pisanje magistrske naloge. Skladno s tem smo oblikovali 

odprta raziskovalna vprašanja, ki omogočajo pridobivanje odgovorov iz obstoječe prakse, s 

katerimi smo želeli poglobiti in razumeti proces ali odnos v danem poslovnem okolju (Remenyi 

idr. 1998, po Tratnik 2002, 34). Izhajajoč iz dejstev in podatkov, s katerim smo razpolagali v 

času priprave na raziskavo, smo se osredotočili na oblikovanje vprašanj, prilagojenih okolju, 

intervjuvancem in poteku raziskave: 

- Kakšno je stališče managementa javnega zavoda do načrtovanja kot prve dejavnosti 

managerja? 

- Kakšen pomen pripisuje management javnega zavoda merjenju uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja? 

- Kateri vzvodi oz. kakšni so načini, ki se jih poslužuje management kot pomemben deležnik 

v javnem zavodu za spremljanje in doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev?  

Raziskavo smo zasnovali na osnovi dolgoletnih osebnih izkušenj z obravnavano tematiko, zato 

potek raziskave temelji na principu indukcije.  

5.6 Omejitve raziskave 

Na podlagi analize razpoložljivih virov smo pridobili vpogled v trenutno stanje raziskovane 

teme, oceno teme z vidika smotrnosti, ob tem pa smo ocenili tudi vrzeli raziskovanega področja. 

Pri preverjanju področja smo se osredotočali na zaključke in neodgovorjena vprašanja 

dosedanjih raziskav (npr. magistrske naloge, ki obravnavajo področje načrtovanja v javnih 

zavodih). Na tak način smo pridobili podatke o najpomembnejših avtorjih raziskovanega 

področja ter njihovih stališč do obravnavane teme. Ob tem poudarjamo, da gre za specifično 
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področje, ki je predhodno sorazmerno slabo raziskano. Dodatne težave je povzročalo tudi 

pomanjkanje sodobnih domačih virov, zato se nismo mogli izogniti uporabi in navajanju 

starejših virov. 

Raziskava temelji na primeru enega od šestnajstih JRZ, kar omejuje velikosti populacije. 

Omenjamo tudi omejitve, ki izhajajo iz študije primera, ki že sama po sebi vpliva na slabše 

posploševanje rezultatov raziskave. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

S pomočjo predhodno opisanih metod zbiranja podatkov smo pridobili kvalitativne primarne 

podatke, ki predstavljajo osnovo za analizo. Roblek (2009, 56-58) svetuje, da celoten proces 

analize razdelimo v tri sklope:   

- zmanjšanje ali razčlenitev besedila,  

- odkrivanje pomena besedila in 

- integracijo odkritij.  

6.1 Analiza zbranih podatkov 

Analizo začnemo z urejanjem podatkov in združevanjem v skupine oz. kategorije. Besedilo je 

analizirano v procesu odprtega kodiranja, s katerim posameznim delom besedila pripisujemo 

pojme. Besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod 

drug pojem, in tako organiziramo podatke (Roblek 2009, 57). Rezultat odprtega kodiranja je 

seznam kod, ki so razvrščene v kategorije, povezane s posameznimi cilji in podpodročji 

raziskovanja. Povezave smo opredelili tako, da smo raziskovalne cilje povezali z 

raziskovalnimi vprašanji ter podvprašanji, ki so bila podlaga za izvedbo intervjuja. Podrobnosti 

so prikazane v spodnji preglednici 2. 

Preglednica 2: Povezave med področji raziskovanja in raziskovalnimi vprašanji 

Področje 

raziskovanja 

Pod-

področje 

Raziskovalni 

cilji 

Raziskovalno 

vprašanje 

Povezana podvprašanja 

Načrtovanje 

management

a JRZ 

Stališče 

manageme

nta JRZ do 

načrtovanja 

Raziskovati 

odnos do 

načrtovanja z 

vidika JRZ 

Kakšno je 

stališče 

managementa 

do načrtovanja 

kot prve 

dejavnosti 

managerja? 

1. Na kakšen način poteka 

definiranje ciljev; kako je 

oblikovanje ciljev povezano z 

doseganjem poslanstva celotne 

organizacije? 

2. Kako ste vključeni v 

načrtovanje; kaj vam predstavlja 

največjo oviro pri načrtovanju in 

usklajevanju bodočih aktivnosti? 

Merjenje 

uspešnosti in 

učinkovitosti 

poslovanja v 

JRZ 

Pomen 

merjenja 

uspešnosti 

in 

učinkovitos

ti 

poslovanja 

Raziskati 

pomen 

merjenja 

uspešnosti in 

učinkovitosti 

poslovanja z 

vidika 

managementa 

JRZ 

Kakšen pomen 

pripisuje 

management 

javnega 

zavoda 

merjenju 

uspešnosti in 

učinkovitosti 

poslovanja? 

3. Kakšno stališče do merjenja 

uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja zavzemate? 

Se nadaljuje 
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Področje 

raziskovanja 

Pod-

področje 

Raziskovalni 

cilji 

Raziskovalno 

vprašanje 

Povezana podvprašanja 

Način 

spremljanja 

in doseganja 

ciljev v JRZ. 

Način 

spremljanja 

in 

doseganja 

ciljev v 

praksi. 

Raziskati 

vzvode oz. 

načine 

spremljanja in 

doseganja 

ciljev z vidik 

managementa 

JRZ. 

Kateri vzvodi 

oz kakšni so 

načini ki se jih 

poslužuje 

management 

kot pomemben 

deležnik v 

javnem zavodu 

za spremljanje 

in doseganje 

kratkoročnih 

in dolgoročnih 

ciljev? 

4. Kakšen formalni oz. neformalni 

sistem za merjenje doseganja 

ciljev uporabljate; ali menite da je 

utečen sistem merjenja primeren, 

kaj predlagate? 

5. Katere kazalnike za merjenje 

dolgoročne uspešnosti in 

učinkovitosti z vidika poslovanja 

s strankami uporabljate, katere 

dodatne kriterije bi bilo po vašem 

mnenju smotrno uporabljati oz. 

vpeljati? 

6. Katere kazalnike za merjenje 

dolgoročne uspešnosti in 

učinkovitosti z vidika notranjih 

procesov uporabljate, katere 

dodatne bi bilo po vašem mnenju 

smotrno uporabljati oz. vpeljati? 

7. Katere kazalnike za merjenje 

dolgoročne uspešnosti in 

učinkovitosti z vidika učenja in 

rasti uporabljate in katere dodatne 

bi bilo po vašem mnenju smotrno 

uporabljati oz. vpeljati? 

6.2 Interpretacija rezultatov 

Interpretacija rezultatov raziskave temelji na teoretičnih spoznanjih predstavljenih 

dokumentarnih virov in izvedbi kvalitativne raziskave, ki je potekala v maju in juniju 2019. 

Raziskovanje stališč managementa JRZ do načrtovanja, merjenja uspešnosti in učinkovitosti ter 

spremljanja doseganja ciljev smo zasnovali na osnovi treh raziskovalnih vprašanj, ki so nas 

vodila skozi celotno raziskovanje in pisanje magistrske naloge, zato tudi interpretacijo 

rezultatov raziskave v nadaljevanju podajamo na enak način.  

6.3 Potek raziskave 

Z vidika strukturiranosti smo uporabili polstrukturirani poglobljeni intervju. Intervjuvanci so 

bili pred pogovori seznanjeni s temo raziskave. V raziskavo so bili vključeni prostovoljno, 

pogovori so potekali individualno v času in prostoru, ki so ga določili sami. Vsi intervjuvanci 
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so odgovarjali na enaka vprašanja. Pri izvedbi intervjuja smo pazili na distanco do vsebine 

pogovora ter jasnost razumevanja vprašanj. Uporabljene strokovne termine smo na željo 

intervjuvanca dodatno obrazložili. Zaradi vprašanj odprtega tipa smo pridobili bolj spontane, 

konkretne in osebne odgovore, ki so, kot ugotavljata Kordeš in Smrdu (2015, 41), težji za 

analizo. Načrtovali smo, da naj bi pogovor potekal najmanj pol ure in se zaključil najkasneje v 

uri in pol oz. prej, če bi prišlo do ponavljanja odgovorov oz. izčrpanosti posamezne teme. Med 

intervjujem smo skladno s Klemenc-Ketiš (2014, 39) skušali biti čimbolj jasni v svojih 

vprašanjih, nevtralni do vsebine pogovora, interaktivni in senzitivni do načina izražanja 

intervjuvanca in njegovega načina interpretacije dogodkov.  

Sogovornike smo poimenovali s črkami A, B in C, s katerimi smo šifrirali hierarhično raven 

managementa. Zaporedna številka izraža šifro osebe, ki je sodelovala v pogovoru. V spodnji 

preglednici prikazujemo datum, trajanje pogovora, spol intervjuvanca ter število let zaposlitve 

v izbranem JRZ. 

Preglednica 3: Podatki o izvedbi intervjujev 

Intervjuvanec Položaj glede na 

hierarhično raven 

Datum 

intervjuja 

Čas trajanja Spol Št. let v 

JRZ 

Oseba A1 vršni management 4. junij 2019 33 min moški 40 

Oseba A2 vršni management 20. maj 2019 50 min ženski 43 

Oseba B1 srednji management 27. maj 2019 2 uri 12 min moški 22 

Oseba B2 srednji management 28. maj 2019 1 ura 25 min moški 39 

Oseba B3 srednji management 4. junij 2019 1 ura 21 min moški 33 

Oseba B4 srednji management 17. maj 2019 45 min moški 17 

Oseba B5 srednji management 7. junij 2019 1 ura 15 min ženski 23 

Oseba C1 nižji management 15. maj 2019 40 min ženski 16 

Oseba C2 nižji management 16. maj 2019 55 min ženski 20 

Oseba C3 nižji management 29. maj 2019 1 ura 10 min ženski 18 

Z vidika delitve glede na spol intervjuvancev lahko razberemo, da prihaja do večjih razlik na 

srednji in nižji ravni managementa, saj je za srednji management značilno prevladovanje 

moškega spola, medtem kot nižji management zajema samo ženske predstavnice populacije.  

Podatki o povprečnem številu let zaposlitve kažejo, da sta vršna managerja v izbrani 

organizaciji funkcijo nastopila v zadnjih letih delovne dobe, kar potrjuje izrazito nizko 

fluktuacijo, na katero smo opozorili v poglavju o značilnostih vršnega managementa. Nadalje 

lahko sklepamo, da raziskovalci vodstvene funkcije prevzemajo nekje po 20 letih delovne dobe 
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oz. na sredini kariere, kar razberemo iz povprečnega števila let zaposlitve v JRZ. Pri tem 

moramo upoštevati, da smo k sodelovanju povabili srednje managerje, ki imajo z vodenjem in 

načrtovanjem vsaj 5 let delovnih izkušenj. Stalnost zaposlitve je najnižja med predstavnicami 

nižjega managementa, kar pripisujemo spletu okoliščin, saj razlogov za to podrobneje nismo 

iskali.  

Podrobnejše podatke o vzorcu in podatkih, na podlagi katerih smo oblikovali omenjene 

ugotovitve, izkazujemo v spodnji preglednici št. 4. 

Preglednica 4: Značilnosti vzorca 

Položaj glede na 

hierarhično raven 

Št. 

intervjuvancev 

Ženski spol Moški spol Povprečno št. let v 

JRZ 

vršni management 2 1 1 41,5 

srednji management 5 1 4 26,8 

nižji management  3 3 0 18,0 

 10 5 5 28,8 

Povzetki pogovorov so bili zapisani in usklajeni z udeleženci v času intervjuja, zato so srečanja 

trajala nekoliko dlje, kot je bilo načrtovano. Osnovna raziskovalna vprašanja smo dopolnili s 

sedmimi podvprašanji odprtega tipa in dodatnimi pojasnili, s katerimi smo skušali spodbuditi 

odziv udeležencev k bolj poglobljenemu in konkretnemu izražanju stališč:  

- Na kakšen način poteka definiranje ciljev; kako je oblikovanje ciljev povezano z 

doseganjem poslanstva celotne organizacije? 

- Kako ste vključeni v načrtovanje; kaj vam predstavlja največjo oviro pri načrtovanju in 

usklajevanju bodočih aktivnosti?  

- Kakšno stališče do merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja zavzemate? 

- Kakšen formalni oz. neformalni sistem za merjenje doseganja ciljev uporabljate; ali menite, 

da je utečen sistem merjenja primeren; kaj predlagate?  

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika poslovanja s 

strankami uporabljate, katere dodatne kriterije bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati 

oz. vpeljati? 

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika notranjih 

procesov uporabljate, katere dodatne bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati oz. 

vpeljati? 

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika učenja in rasti 

uporabljate in katere dodatne bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati oz. vpeljati?  

Izvedeni intervjuji so časovno sovpadali s časom priprave rebalansa finančnega načrta za leto 

2019, zato so bila zastavljena vprašanja z vidika teme precej aktualna, kar je bilo mogoče 

zaznati tudi v sodelovanju intervjuvancev in njihovi pripravljenosti do pogovora o raziskovalni 
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temi. Odgovore udeležencev smo zapisali, nato pa transkripcije intervjujev uredili tako, da smo 

šifrirali gradivo, opredelili teme za kodiranje, izbrali relevantne dele besedila ter jih razvrstili 

glede na kategorije.  

6.3.1 Stališče managementa JRZ do načrtovanja  

Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili v raziskavi, se je nanašalo na stališče 

managementa javnega zavoda do načrtovanja kot prve dejavnosti managerja. Odgovore nanj 

smo skušali poiskati na podlagi zbranih izjav intervjuvancev, ki so podajali mnenja o osebnih 

izkušnjah z načrtovanjem in omenjali ovire, ki jih pri tem omejujejo v praksi.  

Na podlagi odgovorov vseh udeležencev raziskave smo prišli do zaključka, da je načrtovanje v 

JRZ pod močnim vplivom zunanje določenih finančnih okvirjev. Managerji se pri tem 

vsebinsko in finančno prilagajajo izhodiščem, ki jih posreduje ustanovitelj. Vršni management 

pri tem nima veliko manevrskega prostora, zato ustaljenega načina načrtovanja niti ne poskuša 

spreminjati, kar potrjuje naše predvidevanje, da je stališče managerjev do načrtovanja, merjenja 

in spremljanja ciljev posledica preteklih izkušenj z vplivnimi deležniki.  

Opredelitev načina definiranja ciljev v povezavi z doseganjem poslanstva 

Predstavniki vršnega managementa so v načrtovanje vključeni v celoti ali, kot navaja oseba A1:  

od začetka do konca, od postavitve parametrov za načrtovanje do usklajevanja vseh aktivnosti, 

sintetično generalnih ciljev, izhodišč, preverjanja.  

Managerji na srednji ravni oblikujejo načrte v sklopu svojih pooblastil. V načrtovanje so 

vključeni, »na ravni oblikovanja idejnih zasnov in zamisli izpeljave bodočih aktivnosti (oseba 

B2) ter (oseba B1): 

na ravni znanstvenega sveta in kolegija, pri tem, da ključne pobude za spremembo pridejo s strani 

direktorja. To zgleda tako, da imaš v načrtu dela nabor aktivnosti po prioritetah, potem črtaš tisto, 

kar je izvedljivo, glede na finance. Pozitivno je to, da v znanosti tako pripravljen načrt dela ni tako 

ozko opredeljen in da v primeru dodatnih sredstev lahko realiziramo še neke aktivnosti, ki niso 

visoko prioritetne.  

Oseba B5 omenja tudi vključevanje kolegov:  

Vsak program oz. šef načrtuje v sodelovanju s potrebami in željami ter zmožnostmi sodelavcev in 

glede na pravila piše svoj načrt dela. V dogovorih s posameznimi raziskovalci v načrtovanje 

vključujem tudi ostale, kar razumem kot interno promocijo in eno prvih stopničk k tesnejšemu 

sodelovanju s celotnim inštitutom v smislu politike, vsebine, razvoja in kadrovske sestave. 

Nižji management je v načrtovanje vključen na operativni ravni (oseba C1): 

cilje opredeli vodstvo, na operativni ravni jih zgolj pretvorimo v številke. V resnici cilje 

prilagajamo posredovanim izhodiščem ministrstva, kar pomeni, da iščemo neko srednjo pot med 
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podanimi vrednostmi in realno situacijo. Vedno izhajamo iz preteklih obdobij in sledimo 

izkušnjam, ki smo jih pri tem pridobili, saj na podlagi dolgoletne prakse že vemo, da slepo zaupanje 

izhodiščem ni modro, saj lahko hitro pride do napak. Lahko bi rekli, da v tem izpolnjujemo svoje 

poslanstvo, saj določamo meje in izbiramo cilje, ki so za nas še sprejemljivi. 

Vršni management meni, da opredeljevanje ciljev izhaja iz vizije in poslanstva, ki pa ju je težko 

definirati (oseba A1): 

vizije so itak nekaj, kar mora ostani nedorečeno; tudi na letni ravni se to ne spreminja, poslanstvo 

je vsaj na srednjeročni ravni jasno, pa tudi nujno opredeliti. Pri JRZ je poslanstvo jasno definirano 

že v sami ustanovitvi. Načeloma se lahko spreminja in tudi se spremeni. Pri nas se v zadnjih letih 

poudarja digitalni vidik, sicer pa osnovno poslanstvo inštituta še vedno ostaja na osnovni ravni 

enako, kot je bilo v 90. letih. Se strinjam, da ga je dosti težko definirati, težave s tem imajo tudi 

drugi, ampak neke splošne cilje pa konec koncev  še vedno definira vršni management.  

Oseba A2 je pri tem bolj konkretna:  

temeljno poslanstvo se bistveno ne spreminja; v osnovi zajema načrtno in kontinuirano izvajanje 

javne službe, se pravi raziskovalnih programov, izvajanje programa znanstvene infrastrukture ter 

posredovanje pridobljenega znanja višjim in visokim strokovnim šolam ter univerzam. Inštitut kot 

samostojna raziskovalna ustanova javnega značaja sam ali v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi 

institucijami že vse od začetka deluje v skladu z dolgoročnim programom dela, rezultate pa sprotno 

posreduje znanstveni in širši javnosti. V ta namen razvija lastno založniško dejavnost, tako z 

izdajanjem znanstvenih revij kot tudi znanstvenih monografij. Dolgoročni cilj inštituta je 

kontinuirano raziskovanje, pri tem pa težimo k temu, da bi bili naši raziskovalci sposobni 

kvalitetnega, evropskim merilom primernega raziskovanja. Vsi cilji so natančno opredeljeni v 

raziskovalnih programih. Pomemben cilj inštituta je vključiti se v take raziskovalne in 

infrastrukturne projekte in programe, da bo mogoče njegovo raziskovalno področje vključiti tudi v 

raziskovanje evropskih tem, kar predpostavlja vključevanje v mednarodne raziskovalne skupine in 

projekte. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je eden od osrednjih dolgoročnih ciljev ohranitev 

take sposobnosti raziskovalne skupine, da bo sposobna kompleksnega znanstvenega raziskovanja 

izbranih področij dejavnosti. Za vsako leto posebej skupaj z znanstvenim svetom načrtujemo 

kontinuirano in neskrčeno nadaljevanje svoje dejavnosti na vseh treh poglavitnih vsebinskih 

področjih; raziskovanju, infrastrukturni dejavnosti in pedagoški dejavnosti … Ampak finančni 

kazalci so pa pogosto precej nejasni, zato jih ocenimo na podlagi znanih parametrov o dodeljeni 

višini ustanoviteljskih obveznosti, ceni raziskovalne ure, obsegu dodeljenih sredstev za 

raziskovalne in infrastrukturne programe ter tekoče raziskovalne projekte.  

Podobnega mnenja je tudi predstavnik srednjega managementa (oseba B1), ki dodaja:  

pri definiranju ciljev skušamo slediti spremljanju razvoja na ravni EU, pri tem predvidevamo, da 

bodo cilji slejkoprej implementirani na nacionalni ravni, zato skušamo predvidevati, v katero smer 

se bo razvijala raziskovalna infrastruktura. Menim, da se sčasoma tudi tradicionalno dojemanje 

poslanstva celotne institucije začne spreminjati in prilagati razvoju njenih posameznih delov v tem 

primeru digitalizaciji, EU smernicam razvoja … ipd. Za to je potreben čas in posluh vodstva in 

ostalih kolegov. Odsotnost vizije oz. strategije in opredelitve poslanstva je včasih lahko tudi 
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pozitivna; na tak način se razvijajo projekti, ki se včasih ne bi razvili, če bi sledili vsiljenim načrtom 

za doseganje ciljev.  

Nekateri predstavniki managementa v razgovorih o opredelitvi poslanstva niso podali mnenja, 

naleteli pa smo tudi na nekoliko bolj kritično stališče, ki ga je podala oseba B4:  

definiranje skupnega cilja je oteženo zaradi dejstva, da vodstvo ne postavi jasnih opredelitev vizije. 

Z vizijo bi lahko lažje določili želene cilje v prihodnosti. Posledično se poslanstvo v večini JRZ 

izvaja tako, kot nek posameznik dojema svoj položaj oz. kolikor ima moči. Odsotnost opredelitve 

vizije in poslanstva je verjetno posledica turbulentnega vodenja pod vplivom različnih politik 

financerja raziskovalno-razvojne dejavnosti. Istočasno gre za problem, da imajo direktorji JRZ 

omejen časovni mandat vodenja in ne čutijo potrebe po oblikovanju vizije, poslanstva in vrednot, 

ker bi to lahko pripeljalo do konfliktov s privilegiranimi skupinami.  

Podobnega mnenja sta bila tudi znanstvenik R. Kaplan in podjetniški svetovalec D. Norton, ki 

smo ju omenjali v teoretičnem delu v povezavi s sistemom merjenja na podlagi uravnoteženih 

kazalnikov. V svojih zapisih (Kaplan in Norton 2000) sta večkrat omenjala pomen vizije, iz 

katere izhaja poslanstvo. Tega je treba s strategijo določenih enot preoblikovati v konkretne 

cilje. Večkrat sta poudarila, da bi moral vršni manager poskrbeti za posredovanje vizije in 

poslanstva zaposlenim, hkrati pa poskrbeti za oblikovanje dolgoročnih ciljev in kazalnikov za 

pridobivanje povratnih informacij. Podobno stališče zavzemajo tudi domači avtorji (Tavčar 

2005; Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2003; Trunk Širca 2010), ki pa hkrati dodajajo, da 

vizija, poslanstvo in vrednote kljub vsemu ne morejo nadomestiti drugih dejavnikov delovanja 

organizacije, kot npr. vodenja, načrtovanja ipd., zato menimo, da še tako jasno zapisani opisi 

vizije in poslanstva veljajo le toliko, kolikor jih čutijo zaposleni.  

Opredelitev ovir pri načrtovanju bodočih aktivnosti  

V pogovorih z intervjuvanci smo zaznali, da največjo težavo predstavlja nejasni finančni okvir 

proračunskih sredstev.  

Definiranje ciljev na letni ravni je velik problem, ker se projekti in programi vlečejo skozi več 

obdobij, aktivnosti pa potekajo neenakomerno. Cilje moramo prilagajati finančnim okvirjem, ki so 

podani, zato se nenehno prilagajamo … Ampak izvajanje je pa zmeraj odvisno od samega 

finančnega okvira … Še bolj pa od sprememb med letom. S stališča letnega načrtovanja je to 

''dizaster''. Zunanje okolje ne zna vzpostaviti trdnejšega okvirja, vse je v pristojnosti ustanovitelja, 

resornega ministrstva in agencije. Stvari so zelo nejasne; če to primerjamo z drugimi zavodi, je to 

res hud problem, ki pa po svoje pravzaprav mora tak biti, saj ne morete zafiksirati tako zapletenega 

sistema, kot je projektni sistem. Najbrž nikoli ne bomo imeli podlage v januarju, kateri bi potem 

nekako sledili po dvanajstinah. Je pa seveda lahko to tudi malo izgovor. Tako zaradi nestabilnosti 

financiranja oz. nepravočasnosti nakazil konec koncev junija še vedno ne veš, koliko boš dobil vseh 

sredstev za ustanoviteljske obveznosti, tako da ne moreš niti oceniti, ali si jih že prekoračil, opisuje 

oseba A1.  
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Podobno mnenje deli tudi oseba A2:  

Obseg tržne dejavnosti je pogosto nemogoče določiti, zato na tem področju po načelu previdnosti 

nismo nikoli preveč optimistični. Veliko težavo predstavlja tudi načrtovanje projektov, po eni strani 

niti ne veš, če razpisi sploh bodo, po drugi strani pa ne glede na število prijav ne moreš vedeti, 

koliko projektov bo šlo naprej in kaj boš na koncu dobil. Hud problem predstavlja tudi ocena stroška 

dela; čeprav smo kadrovsko podhranjeni, se zavedamo, da stroški dela nenehno rastejo, prihodki 

pa jim ne sledijo. In tako kolebamo med tem, ali bi zaposlili perspektivnega mladega raziskovalca 

ali bi rajši upokojili svetnika, za katerega dobimo premalo sredstev že za plačo, za odpravnino pa 

sploh nič … no, o tem se v javnosti nič ne govori, čeprav je zlasti v manjših inštitutih to huda 

dilema, s katero se nenehno srečujemo.  

Oseba B1 je poudarila, da je zaradi nizkega in nestabilnega financiranja težko slediti 

raziskovalnim smernicam na EU ravni:  

Izhajajoč iz financ, imamo za slovenske zadeve relativno dovolj sredstev, v primerjavi s sorodnimi 

institucijami pa smo nizko financirani, zato se osredotočamo na take tehnologije, ki omogočajo 

fleksibilne rešitve ob sorazmerno nizkih finančnih investicijskih vložkih.  

Intervjuvanci opažajo, da se zahteve po preglednosti načrtovanja porabe namenskih sredstev 

nenehno povečujejo, kar se kaže v obsegu analitičnih podatkov, ki dopolnjujejo programe dela 

in finančne načrte. Priprava načrta postaja vse kompleksnejša, kar pomembno vpliva na njihovo 

stališče do načrtovanja. O tem lahko sklepamo na podlagi odgovorov intervjuvancev, ki izražajo 

pomisleke o smiselnosti tako natančnega načrtovanja:  

… načrtovanje v zadnjem času je vedno bolj podrobno … Tako npr. moramo definirati konkretne 

cilje, npr. izdali bomo eno monografijo pa 3 članke ... Ampak v resnici vemo, da bo ob koncu 

projekta izdana monografija samo, če bo ostalo še kaj denarja, kar se pa tiče člankov … Koliko jih 

sploh bo … Pa v katero revijo ga boš spravil, to je pa še odprto, omenja oseba A1. 

Sredi leta dobiš poziv, da narediš rebalans, hkrati pa nimaš jasnih postavk za prvotni načrt … tak 

način dela je milo rečeno … smešen. Če slepo sledimo vodenju skozi številke v taki ustanovi, kot 

je naša, potem je bolje, da ustanove ni. To pomeni, da bi moral odpustiti delavce, ker 3 mesece ni 

nič znanega, no, kje jih boš potem našel? To se na tak način ne da voditi. V 15 letih inštituta ne bi 

bilo, če bi slepo sledili izhodiščem. Šele septembra je znano, koliko denarja imaš. In če bi sledil 

navodilom, septembra tudi ustanove ne bi bilo več. Načrtovanje … to je strašno nehvaležna naloga, 

za računovodstvo in direktorja in to so travme in stresi (oseba B3). 

Skoraj vsi so enotni, da nejasna finančna izhodišča negativno vplivajo na izvajanje tekočih 

obveznosti rednega dela, povzročajo stres in dodatne nepotrebne obremenitve:  

… zaradi nejasnih prihodkov v prvi polovici leta delamo praktično na pamet, pri tem pa upamo na 

najboljše. Na žalost na vseh področjih prilivi ne prihajajo v dvanajstinah in imaš takoj problem. Še 

to ne veš, kdaj in koliko boš dobil. Če bi že na začetku vedeli, s kakšnimi prihodki razpolagamo, 

bi delo lahko enakomerno razporedili, tako pa čakamo do konca leta, da dobimo zadnji obrok in 

potem hitimo s porabo. Saj se da prenašati v naslednje leto, ampak če veš, da se zadeva zaključuje 

… se tega pač ne greš. Je treba vedeti, da na raziskovanju ne delamo samo zaposleni, veliko je tudi 
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zunanjih sodelavcev in kako boš potem to planiral, če ne veš, kdaj in koliko ga boš lahko plačal? 

(oseba B4).  

Predstavniki nižjega managementa so v času priprave načrtov18 zaradi zaključevanja preteklega 

obdobja in tekočega operativnega dela pogosto preobremenjeni, zato zgolj izvršujejo ukaze 

nadrejenih, v podrobnosti pa se zaradi obilice dela in časovne stiske ne spuščajo. Usklajevanje 

načrta tekočega leta se pogosto zavleče v drugo polovico leta, saj skoraj vsak mesec pride do 

določenih sprememb, ki so povezane z novimi podatki o prejetih proračunskih sredstvih za 

tekoča leta, zato težko ocenjujejo rezultate tekočega poslovanja. Tak način dela je razlog za 

negativno naravnanost do načrtovanja, ki jo je omenjal že Mintzberg leta 1994, ko je pisal o 

»nenehnem improviziranju, usklajevanju interesov in nejasnosti situacije, ki vpliva na 

negativno nastrojenost do načrtovanja« (Mintzberg 1994, 160-188, po Tavčar 2005, 144 ).  

V tistem mesecu in pol, kolikor je časa za pripravo načrta, je nemogoče pripraviti kvaliteten načrt, 

saj je toliko neznank … da sploh ne omenjam vseh analitičnih podatkov, ki jih je treba opredeliti. 

Cilji, ki smo jih skušali doseči v preteklosti, lahko niso več prioriteta novega vodstva in imaš takoj 

težavo. Zaradi časovne stiske skoraj nimamo časa za usklajevanje vsake podrobnosti … in tako 

pride do tega, da se na nekem projektu odločijo in v vsebinski načrt zapišejo, da bodo zaradi 

povečanega obsega dela v drugi polovici leta angažirali zunanje sodelavce. Pri tem vodja sploh ne 

pomisli, da bi moral za pravilno ovrednotenje stroškov točno navesti, ali ima v mislih študente, 

prejemnike avtorskega honorarja ali nekega izvajalca, ki bo sodelovanje zaračunal preko svoje 

firme. Pa kdaj ga bo najel, koliko denarja bo temu namenil, kakšno storitev bo opravljal, kdaj ga 

bo plačal … pri istem netu izplačilu lahko pride do 30 % razlike v strošku za izplačevalca. Saj pri 

majhnih zneskih to ni tak problem, ampak včasih gre pa lahko za večje vsote, in če bi tako delali 

vsi … potem lahko hitro pride do večjih odstopanj. V resnici je največji problem dobrega 

načrtovanja ravno časovni pritisk, ki za vse nas v raziskovanju postaja nevzdržen. Nekateri tega 

enostavno ne razumejo in potem imaš takoj slabo voljo, ugotavlja oseba C3.  

Slaba komunikacija, ki ovira načrtovanje, moti tudi predstavnika srednjega managementa, ki 

pravi takole:  

v načrtovanje letnih aktivnosti znotraj JRZ nisem kaj dosti vključen. To čutim kot veliko oviro pri 

načrtovanju efektivnih ur posameznega raziskovalca v sklopu 1700 ur oziroma 1720 na EU 

projektih. Težko karkoli načrtujem, dokler nimam jasnih smernic. To pomeni, da enostavno čakam 

na konkretne podatke … Sam ne dajem pobud, ker to že lahko ogroža obstoječe delovanje 

programske skupine, sploh če niso sprejemljive s strani vršnega managementa (oseba B4). 

Tudi iz odgovorov nižjega managementa lahko razberemo, da je največja težava, s katero se 

srečujejo, slaba komunikacija, neustrezno posredovanje točnih podatkov in časovna stiska.  

Največja ovira pri načrtovanju je poleg nejasnega financiranja nerazumevanje zahtevnosti s strani 

vodstva, ki finančne podatke premalo upošteva pri svojih odločitvah. Osebno vidim velik problem 

v komunikaciji, saj pogosto pride do tega, da se vsebinsko načrtuje nekaj, kar pa kasneje sploh ni 

zajeto v finančnih postavkah … in potem to vedno izpade kot napaka tistega, ki je pripravljal 

                                                 

18 V januarju in februarju.  
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finančne podatke. Npr. pri prijavah na razpise se velikokrat ne ovrednoti količina in strošek dela v 

zvezi z administriranjem in finančnim spremljanjem, čeprav je to ena bistvenih postavk. Prijavitelji 

imajo v glavi samo vsebino, vse ostalo pa … bomo že kako. Če že določijo osebo in ceno, pa 

velikokrat prihaja do prenizkega ovrednotenja ur, skratka … kdo bo to počel, za kakšen denar, na 

kakšen način, to je pri vseh projektih zelo pomembno, pri EU projektih pa sploh! Take zadeve v 

očeh raziskovalcev predstavljajo nepotrebno kompliciranje, na koncu pa je ravno s tem največ 

težav, izjavlja oseba C2. 

Ko pripravljamo finančni načrt, sem ves čas v časovni stiski, saj je treba speljati tudi tekoče 

operativno delo. Plač ne moremo obračunati vnaprej in izplačati en teden kasneje samo zato, ker 

smo sredi oddaje načrta! Pogosto v istem času tudi zaključujemo preteklo leto, izvajamo različne 

navzkrižne kontrole, preverjamo dohodnino, skratka ne poznam inštituta, kjer v tem obdobju ne bi 

vladala norišnica … enostavno nimamo dovolj sredstev, da bi zaposlili toliko kadra, kot ga v resnici 

potrebujemo, zato se znajdemo kot najbolj vemo in znamo. Načrtovanje nikoli ne poteka tako, kot 

bi moralo, ker manjka kup informacij, ki jih mora doreči vodstvo ali pa še uskladiti s šefi programov 

in projektov … tudi izhodišča MIZŠ se ravno tako vsako leto spreminjajo in dopolnjujejo, zato si s 

koncepti preteklega leta kaj dosti ne moremo pomagati. Stroške običajno planiramo na podlagi 

ocen, ki pa se lahko zelo hitro izkažejo za napačne. Višina proračunskih prihodkov je sicer v zadnjih 

letih podana, vendar v praksi običajno nikoli ni realna … podatki o prihodkih so praktično vsak 

mesec drugačni. Ravno zato se v resnici tudi med letom s spremljanjem načrtovanih izhodišč ne 

ukvarjamo kaj dosti … odstopanja sicer spremljamo, kaj več pa ne … Proračunski prihodki se 

običajno skristalizirajo šele v zadnjem trimesečju, zato šele decembra pridobivamo soglasja za 

prerazporeditev sredstev. Občutek imam, da ravno zato načrtovanja nihče ne jemlje resno, saj vsi 

ves čas improviziramo. Ampak … kam bi pa prišli, če bi čakali na vse pogodbe … ravno zato je 

konec leta vedno večja norišnica, saj je treba zadeve spraviti na pozitivno nulo, kar je ob takem 

načinu in pritiskih skoraj nemogoče. Vsako leto je slabše, po eni strani se blazno komplicira, po 

drugi strani pa imaš občutek, da je vsa ta papirologija sama sebi namen, navaja oseba C1. 

6.3.2 Pomen merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo pridobili na podlagi zbranih izjav 

intervjuvancev, ki so podali stališča glede obstoječega sistema merjenja uspešnosti in 

učinkovitosti poslovanja. Intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da je določanje meril in 

standardov precej težko, kar so argumentirali s tem, da gre za precej specifično dejavnost, ki je 

popolnoma neprimerljiva z gospodarstvom ali drugimi negospodarskimi dejavnostmi. Njihovi 

odgovori se ujemajo z navedbami Trunk Širce, Tavčarja in Abrahamsberga (2003, 29), ki 

pišejo, da se zaradi težavnega določanja meril in standardov uspešnosti management omejuje 

na sprotne preproste finančne cilje, kar smo deloma že ugotovili v prejšnjem delu raziskave.  

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, kakšen pomen pripisuje management JRZ merjenju 

uspešnosti in učinkovitosti. Iz odgovorov je mogoče sklepati, da se v študiji primera merjenje 

izvaja, hkrati pa so mnenja o pomenu merjenja deljena. V nadaljevanju povzemamo nekatere 
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izjave udeležencev, ki so bili o tej temi pripravljeni spregovoriti bolj konkretno. Vršni 

management svoje stališče opredeljuje takole:  

Govoriti o učinkovitosti je problematično, saj se vedno vrtimo okoli težav s podfinanciranjem, tako 

da smo lahko učinkoviti, kolikor nam to finančni okvir proračunskih sredstev sploh dopušča … pa 

tudi kakšne so realne možnosti za tržno dejavnost; pri nas je tega zelo malo. Vedeti je treba, da vsi 

raziskovalni zavodi v resnici nimajo enakih možnosti za tržno dejavnost … tržna dejavnost je zelo 

lepa in mi to gledamo kot lisica grozdje …, ampak tudi tisti, ki jo imajo veliko, imajo zato tudi zelo 

veliko problemov. To v resnici odpira druge probleme, še zlasti z vidika smotrnosti, argumentira 

oseba A1.  

Glede na prejeta finančna sredstva ocenjujemo svoje delo kot zelo uspešno in do neke mere tudi 

učinkovito. Vsebinsko so posamezne postavke precej podrobno opredeljene v letnih poročilih, na 

katera do zdaj ni bilo pripomb, saj sledimo vsem priporočilom ustanovitelja in ARRS, pri čemer 

porabljamo sredstva skrajno racionalno. Za vse raziskovalce lahko trdim, da delo izvajajo zavzeto 

in v skladu z načrtovanimi vsebinskimi poudarki, je prepričana oseba A2. 

Predstavnik srednjega managementa (oseba B1) je bil nekoliko bolj konkreten:  

pri nas je več elementov, prvi je tehnološki razvoj; tukaj imamo razdeljene cilje, načrtno zbiramo 

ustrezno tehnologijo, ki ustreza kadrovskim zahtevam. Poslovanje vodimo tako, da dosegamo tudi 

učinkovitost, ne samo porabo denarja. Primerjamo porabo sredstev s sorodnimi projekti in 

institucijami. Pri tem upoštevamo tudi učinkovitost z vidika plače in zunanjih izvajalcev, zato 

moramo nenehno vlagati v kader in motivacijo. Pri načrtovanju imamo opredeljene kvantitativne 

in kvalitativno dorečene cilje, tako da se točno ve, koliko dela je narejenega, koliko denarja smo 

porabili, zakaj je prišlo do odmika … tako delamo že od samega začetka projekta, zato s tem ni 

težav.  

Nekateri v zvezi s tem pogrešajo nekoliko bolj konkretna merila:  

merjenje uspešnosti in učinkovitosti v JRZ je v dobršni meri podvrženo zakonskim podlagam za 

javne uslužbence. Vendar bi vsaka posamezna organizacija morala izdelati lasten model meril in 

kazalcev za merjenje izvedbene učinkovitosti glede na dejavnost, ki jo izvaja. To bi lahko vodilo k 

izboljšanju procesov, trdi oseba B4.  

Podobno meni tudi oseba B5, ki navaja:  

glede merjenja uspešnosti raziskovalcem na našem programu lahko rečem, da merimo delo 

praktično na vsakem koraku, kar nikakor ne pomeni, da inštitut tega ne bi počel. Pa vendar … 

interno ocenjevanje bi moralo biti prilagojeno mikro nivoju, potekati bi moralo dvosmerno. 

Možnost dialoga bi po moje doprinesla k še lažji (re)definiciji ciljev in se večji učinkovitosti (v 

gospodarskem in vsebinskem smislu) celotne organizacije. 

Povsem drugačno pa je mnenje osebe B3, ki je do merjenja poslovanja izrazito kritična:  

tudi državnim uradnikom ni mogoče vsega predpisati, zakaj bi torej morali raziskovalcem? Včasih 

lahko nekaj narediš hitro, drugič pa za isto stvar porabiš dva dni. Sami raziskovalni inštituti imajo 

skupaj z univerzami enake načine merjenja učinkovitosti in to je prisila … Merjenje je zelo težko. 

Naše merilo je 1,5 ali 2 članka letno. Takoj se zastavi vprašanje, kaj je članek … pa pridemo na 

nek spolzek teren. Poznam primer Nizozemca, ki je leta 1974 napisal člančič na 12, 13 straneh. Ta 
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članek je še danes temelj. Na osnovi tega članka je napisal tudi knjigo, pa članek vseeno še vedno 

berejo, ker je tam postavil vse. Nekdo drug pa naredi članek na 50-ih straneh in ne pove nič. Imamo 

knjige, ki so izšle leta 1970, pa bodo tudi čez 70 let še vedno aktualne. A je to enakovredno kot 

neka druga knjiga, ki ima več strani, vsebina pa ne pove nič? Tukaj nastopimo do tega problema in 

na tem si lomijo zobe tudi zunanje ustanove, ki skrbijo za znanost, prva pri tem je ARRS. Potem 

se pa vzamejo indeksi citiranosti ... Za ene strani so uporabni, za druge niso. Orodja so postavljena, 

ampak na tak način, da z njim ne moreš meriti vsega. Z metrom ne moremo meriti teže. Znanost ni 

ena, kolikor je usmeritev, toliko je znanosti. Z bibliometrijo bi šlo, ampak ta ne meri kakovosti, 

ampak samo kvantiteto. Sami indeksi citiranosti niso pravo orodje. Npr. če objaviš, da je imel Hitler 

prav in da je treba vse Žide in muslimane pobiti, potem pa to objaviš, boš imel 2 milijona citatov v 

enem dnevu. Ali to res priča o kvaliteti tvojega dela? V znanosti gre za namenske provokacije, če 

to merimo z obstoječimi orodji, s katerimi merimo kvantiteto in kvaliteto. Mislim, da sama težnja 

družbe po merjenju vsega ni prava. To vodi v čedalje večje težnje po administriranju in 

predpisovanju. V znanosti je tako, kot če bi igralki Mileni Zupančič predpisali, kako naj odigra 

vlogo v Cvetju v jeseni. Vsaka igralka jo lahko odigra, vendar ene gledamo z veseljem in potočimo 

celo kakšno solzo, pri drugi pa se nasmehnemo in rečemo, lej, ta je pa iz enega vaškega odra. In je 

težko. Zato je to nemerljivo. S težnjami po merjenju pa smo sistem zelo zapletli. Vsakič bomo 

uvedli novo merilo, pa nov algoritem. In do česa pridemo? Saj ljudje pa približno vedo, kaj je prav. 

V želji po transparentnosti in sledljivosti sistem postaja čedalje bolj kompleksen, s tem pa se 

sledljivost in transparentnost izgubljata. In v to se je ujela Slovenija in cela Evropa, cel zahodni 

svet, pa dejansko ne dosežeš tistega, kar si želel. Ljudje niso neumni, prilagodili se bodo kakršnemu 

koli sistemu, ki ga bo nekdo predpisal in potem pridemo do socialistične mantre: sistem je dober, 

ampak ljudje ga ne razumejo. Ali res lahko celo družbo merimo po istih načelih? Tu se je vse 

zreduciralo na ekonomske kazalnike in v našem primeru na kvantitativno merjenje, ne pa na 

kvalitativno. Postavljena merila so se izkazala v mnogih primerih sicer v redu, v enaki količini 

primerov pa za zablodo. Kljub vsemu zakompliciranem sistemu se mi zdi, da bi moral državni 

aparat izkazovati malo več spoštovanja ali pa malo zaupanja. Včasih imam občutek, da smo vsi 

okarakterizirani kot goljufi, ki jih je treba za vsako ceno omejiti, da ja ne bomo naredili kakšne 

neumnosti ali pa stroške. Sistem je tako kompleksen, da ga noben več ne razume in je nepregleden. 

Čisto preprosto. Ne gre, preprosto ne gre. Jaz grem vsak mesec naokrog, pa vprašam, kako delajo, 

pa preberem tisto, kar napišejo, pa grem, pa jih pohvalim. Vsi veliki sistemi slonijo na formalnih 

kriterijih …, ampak da  ti nekomu visiš na vratu, to pelje samo v konflikte. Ali je fer, da je delovna 

učinkovitost zaposlenih na inštitutih ali univerzah javna oglasna deska, da si kdorkoli to ogleduje. 

Nisem doživel, da bi bil kak inženir v Litostroju kdaj tako izpostavljen v smislu, kaj je naredil v 

preteklih petih letih ali pa ne vem kdo drug z imenom in priimkom? Ali je to preglednost sistema? 

Je res znanost največji goljuf, da je to treba tako obravnavati? To je zelo zgrešeno … Da je to 

razstavljeno vsem, na ta problem nihče ne pomisli. Vsak, ki je zaposlen v znanosti, je javno 

izpostavljen z vsem svojim delovanjem. Saj po tej logiki bi to lahko zahtevali tudi od koga drugega. 

Je to boljše, je to dobro? Ne vidim prednosti, razen da se to zlorablja v javnosti in političnih 

obračunih in da ljudje to zlorabljajo znotraj svojih krogov. Družbene koristnosti pa ne vidim. 

Sistemi spremljanja morajo biti prilagojeni zakonitostim dela in tukaj se odpre temeljni problem, 

kako uravnotežiti vsebinski in formalni del … To je največja pomanjkljivost, da od zunaj prihajajo 

samo formalna merila, pa še ta niso točno dorečena, pa saj tudi ne morejo biti. Pa saj po istih 

kriterijih ne moreš primerjati vseh raziskovalcev v enem projektu ali pa na istem inštitutu … Je 
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delo v arhivu ali v laboratoriju več vredno kot v kabinetu? Narava dela v vsaki stroki je posebna ... 

obseg formalizma pa se samo povečuje. 

Tudi nižji management je do merjenja precej kritičen:  

dokler vodstvo ne bo zavzelo jasnih stališč glede tega, kaj smatramo za uspešno in učinkovito 

poslovanje, kakovosti ni mogoče nadzorovati in spremljati. Mislim, da se glede tega mnenja zelo 

razlikujejo, zato bi morali kazalce vsaj za inštitute poenotiti, ampak dokler s strani resornega 

ministrstva ne dobimo ustreznih smernic, se zadeva ne bo spremenila. V javnem sektorju preveč 

govorimo o učinkovitosti in uspešnosti … v praksi pa še vedno spremlja samo poraba namenskih 

sredstev in je še celo kaznovan tisti, ki je ustvaril prihranke, saj mu jih pobere država. Zakaj bi se 

potem trudili biti gospodarni? Glej … tipičen primer je nabava računalniške opreme … večina jo 

kupuje samo zato, ker presežkov prihodkov ni mogoče uporabiti za druga vlaganja, npr. v delovno 

silo in motiviranje zaposlenih, izobraževanje ipd. Najlažje je kupiti nov računalnik, čeprav se potem 

uporablja namesto pisalnega stroja. Da bi pa istega zaposlenega poslali na nek tečaj, ki bi mu 

omogočil hitrejše delo, ali pa, da bi npr. nekoga naučili nekaj novega, npr. trikov v Excelu …, za 

to pa že zmanjka denarja… pri trenutnem financiranju ustanoviteljskih obveznosti sploh ni mogoče 

sanjati, da bi kakšno resno računalniško izobraževanje organizirali za vse zaposlene … čeprav bi 

bilo velikokrat koristno in to je narobe. Mislim, da je tudi na tem področju tako kot povsod drugje 

… vse odlične ideje in zamisli so v praksi izvedljive toliko, kolikor to dopuščajo finance … tukaj 

ni nobenih razlik med javnim in zasebnim sektorjem, vse se začne in konča pri denarju, opaža oseba 

C1.    

Oseba C2 se sprašuje:  

najprej bi bilo potrebno znotraj JRZ določiti merila za ocenjevanje, ki bi ustrezala posameznemu 

delovnemu mestu, npr. raziskovalcem, tehničnemu osebju, administrativnemu kadru, knjižničarjem 

itd. Ampak, ali lahko določimo, kdaj je nekdo uspešen in kdaj učinkovit? Kdo bo to presojal? Kako? 

Saj imamo letno ocenjevanje vsakega posameznika, pa so s tem same težave, tako da na koncu 

marsikdo vse oceni z odlično oceno, samo zato, da ima mir. 

Oseba C3 se strinja, da so: 

merila za definiranje uspešnosti in učinkovitosti pomemben element uspešnega načrtovanja 

poslovanja inštituta. Večletni pregled po zastavljenih merilih je pomemben pokazatelj kakovosti. 

Vendar morajo biti kriteriji merjenja enostavni za uporabo, imeti morajo jasen namen, zagotavljati 

hitre povratne informacije, vsebovati tako finančne kot nefinančne kazalnike, sestavljeni iz 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter se ujemati s poslanstvom inštituta. In seveda zelo premišljeno 

zastavljeni. Če bi v to vključili še nagrajevanje, bi lahko dobili bolj motivirane in produktivne 

zaposlene in bolj učinkovite  procese dela. Tega se vsi zavedamo, ampak v praksi … Je pa to zelo 

težko izvajati. Glede na trenuten obseg dela skoraj nemogoče. Direktorji so že sedaj preobremenjeni 

z vodenjem in raziskovanjem hkrati, za pomočnike pa ni sredstev. V večjih inštitutih si mogoče to 

lahko privoščijo, v manjših pa za to ni niti časa, še manj pa denarja … oz. posluha s strani 

ministrstva. 

Na podlagi zbranih odgovorov sklepamo, da se sogovorniki zavedajo pomena merjenja 

uspešnosti in učinkovitosti, istočasno pa zaznavajo težave pri določanju meril, s katerimi bi oba 
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pojma merili. Iz odgovorov je mogoče razbrati, da managerji JRZ zaradi preobremenjenosti z 

vodenjem in raziskovalnim delom dajejo prednost reševanju operativnih problemov, kar je kot 

značilnost manjših organizacij prepoznal že Čater (2011). V teoretičnem delu smo omenili tudi 

Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance 2004)., ki jih je izdal Urad RS za nadzor 

proračuna leta 2004 in tako vršnim managerjem naložil zakonsko zahtevo po merjenju in 

upravljanju s tveganji. Ker pa smo pri opredelitvah nadzora ugotovili, da ustanovitelj s predpisi 

ni jasno opredelil načina nadzora za nadzornike, ne moremo pričakovati, da se bodo s tem 

resneje ukvarjali managerji, ki zaradi nejasnosti zakonodaje nimajo ustreznih pravnih podlag, 

časa, predvsem pa ne managerskih znanj.  

6.3.3 Načini spremljanja in doseganja ciljev v JRZ 

Pri iskanju odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje (opredelitev načinov za spremljanje in 

doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev) smo imeli nekaj težav, saj smo naleteli na precej 

splošne odgovore, ki so nakazovali, da gre za tematiko, ki managerjem v raziskovalni dejavnosti 

ni najbližja. Zbranih odgovorov zato nismo delili glede na različne finančne in nefinančne 

kazalnike, temveč strnili v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja. Na splošno lahko zaznamo 

prevladujoče mnenje, da obstoječi načini merjenja in spremljanja ciljev popolnoma zadoščajo, 

zato ne čutijo potrebe po uvajanju dodatnih meril. Izražali so bojazen, da bi se v tem primeru 

poslovanje samo še dodatno zakompliciralo, zato menijo, da bi morali sistem kvečjemu 

spremeniti tako, da bi bili bolj razbremenjeni birokracije, ki že zdaj obremenjuje tekoče delo. 

Predstavniki vršnega managementa so prepričani, da ni potreb po spremembah, saj bi jih v 

nasprotnem primeru o tem obvestilo ministrstvo, ki preverja in potrjuje letno poročilo in 

program dela. Oseba A1 sistem merjenja komentira takole:  

formalni sistemi za merjenje ciljev so na strokovni ravni že jasni, pa tudi kvalitativna merila so v 

nekem oziru vključena v kvantitativnih merilih … tako da je glede tega sistem vzpostavljen. Tega 

tudi 100 % ni mogoče določiti, zmeraj so razhajanja med samimi vedami in tudi pri izvedbi 

merjenja. Sistem sega samo na strokovna področja. Že za tehnični kader je to povsem drugače in 

problematično. Neformalno lahko iz poročil razberem, kako in kaj. Saj vsak piše letno poročilo, to 

itak velja, hkrati je to tudi nek sistem merjenja. Tudi bibliografije so sestavni del tega poročila, se 

pravi sistem je vzpostavljen. 100 % sprejemljiv za merjenje najbrž ni, ampak to je itak problem, ki 

ga imamo vsi. Pri ostalih pa poteka precej neformalno, včasih tudi na podlagi intuicije, tako da 

točno določenega sistema ni, pa ga najbrž tudi noben drug nima. Izvajamo v bistvu vse, kar se od 

nas zahteva. Kar se tiče učenja in rasti … nenehno izobraževanje je nekaj normalnega, težko je 

ločiti, kdaj se raziskovalec usposablja in širi znanje, kdaj pa je to redno delo v okviru projekta. Že 

z udeležbami na konferencah širiš znanje. Mi težimo k aktivnim udeležbam, pasivno sodelovanje 

pa bi lahko prepoznali kot izobraževanje, ampak v resnici to ni visoko cenjeno. Spodbujamo tudi 

mednarodno sodelovanje, ta pretok znanj mora biti … pa tudi za organizacijo je to dober znak. 

Nenehno stremimo k temu, da spodbujamo uspešnost in učinkovitost … seveda v okviru finančnih 

zmožnosti. Npr. delo na domu je včasih lahko tudi razlog za večjo učinkovitost, saj imajo v službi 

nekateri preveč motenj, hkrati na tak način privarčujemo za povračilo prevoza.    
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Oseba A2 dodaja:  

kot že rečeno, sledimo vsem navodilom ministrstva, agencije, dodatno pa doseganje ciljev 

nadzoruje tako vodja programa oz. projekta kot tudi znanstveni svet, zato menim, da je utečen 

sistem primeren. Pri tem sledimo praksam večjih inštitutov in univerz. Merjenje je odvisno od tega, 

ali gre za mlade raziskovalce, tehnične sodelavce, svetnike ali upravo. V zadnjem času je velik 

poudarek na digitalizaciji, e-poslovanju, zato veliko vlagamo investicijsko vzdrževanje in 

posodabljanje računalniške opreme. Kar se pa tiče kazalnikov učenja in rasti … seveda načrtujemo 

izobraževanje, ampak ker velikokrat ne vemo, kako bomo do konca leta financirali redno javno 

službo, vse izdatke v zvezi z izobraževanjem, prenašanjem znanj, udeleževanjem seminarjev ipd. 

ocenjujemo na podlagi preteklih obdobij, tekom leta pa izvajamo, če to dopuščajo finance. Za 

vsakega posebej potem preverjamo, ali imamo dovolj denarja za udeleževanje dogodkov, službenih 

poti in podobno. Saj to ne pomeni, da kompliciramo za vsak seminar ali službeno pot, zagotovo pa 

bi bilo teh aktivnosti bistveno več, če bi nam to omogočali finančni okvirji.  

V teoretičnih izhodiščih smo omenili, da je vršni manager tisti, ki s svojimi odločitvami in 

dejanji pomembno vpliva na oblikovanje načrtovanju naklonjene organizacijske kulture (Čater 

2011, 66), kar potrjujejo pričujoče izjave intervjuvancev na nižjih hierarhičnih ravneh v študiji 

primera. Pri zbiranju odgovorov na podvprašanja o vzvodih in načinih spremljanja in doseganja 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev so predstavniki srednjega managementa podajali naslednje 

odgovore:  

imamo kvalitativne cilje (merljivi cilji, vpisi, širjenje baze, digitalni izdaje, novi vpisi), 

pridobivanje novih strank, preko katerih širimo svoje poslanstvo.  Tako bomo tudi dolgoročno 

gledano nadaljevali. Dejansko gre za načrtno nagovarjanje strank; prvotne stranke so splošni 

raziskovalci, študentje in širša javnost, ki dostopa do rezultatov raziskovalnega dela, kar je 

objavljano preko digitalne knjižnice, repozitorija. Druga pomembna stranka je ciljna skupina 

raziskovalcev; pri njih se izvaja sodelovanje v smislu notranjih projektov, kar pomeni, da delno 

sofinanciramo eden drugega in smo zato v simbiozi, ki ni vedno finančne narave. Kar se tiče 

notranjih procesov, lahko omenim notranje izvajanje digitalizacije, ki ni v celoti prepuščena 

outsourcingu, zaradi nižjih stroškov in večjega vpliva na procese. Večji pomen je tudi na 

eksperimentalnem razvoju, saj smo raziskovalna infrastruktura, ki je zadolžena za implementacijo 

splošnih industrijskih rešitev, kar skušamo prenesti na naše primarno znanstveno področje, hkrati 

pa na področje eksperimentiranja, saj se vsak poskus ne izkaže pozitivno. Sami vzgajamo kader, ki 

mora združevati specifična znanja, poznavanje raziskovalnih ved in računalniških znanj, tako da to 

niso več samo raziskovalci in računalničarji pač pa podatkovni raziskovalci (data science). 

Dejansko nenehno iščemo tržno nišo, hkrati pa dejavnosti nenehno usklajujemo s kadrovsko 

kapaciteto, s katero razpolagamo, in finančnimi sredstvi, ki so na voljo. Brez celostnega načrtovanja 

ne gre, zato zelo načrtno razvijamo odnose z evropskimi inštitucijami, hkrati pa evropskim trendom 

sledimo z izobraževanjem in zaposlovanjem specifičnega kadra. Pri tem nastaja soodvisnost med 

domačimi inštituti, univerzo in evropskim prostorom. Nenehno skrbimo za izobraževanje, hkrati 

pa tudi za to, da kader, ki smo ga opremili s specialnimi znanji, zadržimo. Ampak to ni ovrednoteno 

ne časovno ne finančno, zato je to problem …, ker za take stvari ni nikoli dovolj časa, po drugi 

strani pa nimam časa za vodenje oz. management, ker sem hkrati mentor, vodja in operativec. Moja 

vizija je …  trenutno sem vpet v vse zadeve, dolgoročno pa bom predal zadeve, da bo vsak čimbolj 

samostojen. Hkrati je problem tudi samoiniciativa, zato veliko delamo na tem, da od vsakega 
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zaposlenega iztržimo najboljše. Problem šefa je v tem, da ne moreš stalno dajati dela … Pisati 

navodil. Lahko določiš nalogo in potem pričakuješ, da bodo sami samoiniciativno zadevo 

dokončali, ne pa da kažeš s prstom na vsako zadevo posebej. Ljudje lažje delajo, če čutijo, da jim 

zaupaš … Potem bodo tudi prihajali s predlogi, ti pa imaš čas, se posvečaš razvoju. Za  nadzor in 

organizacijo dela … moraš imeti čas in mir, navaja oseba B1. 

Oseba B2 formalni in neformalni način doseganja ciljev komentira takole:  

sam uporabljam za naše področje uveljavljen in reprezentativen Informacijski sistem o raziskovalni 

dejavnosti v Sloveniji (SICRIS), ki zagotavlja preverjen in primeren sistem merjenja doseganja 

ciljev. Kot kazalnike za dolgoročno uspešnost in učinkovitost z vidika poslovanja s strankami 

uporabljam Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS in 

ustrezne podatke iz Citiranosti bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih 

baz (WoS, Scopus) ter podatke o mednarodnem sodelovanju raziskovalcev iz osebnih in 

reprezentativnih bibliografij raziskovalcev. Kazalniki dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti so 

rezultati prijav na projektne razpise v RS in EU, sodelovanje raziskovalcev v visokošolskih učnih 

procesih v RS in EU, sodelovanje raziskovalcev s tujimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in 

asociacijami in v tem smislu prevzemanja dobrih praks. Vzgajanje novega raziskovalnega kadra 

oz. mladih raziskovalcev poteka prek notranjega mentorstva v okviru organizacije. V zvezi s tem 

lahko omenim tudi skrb za ohranjanje zdravja, računalniško informacijsko izobraževanje dejavnost 

na področju digitalne humanistike, možnost dela na domu in s tem tudi možnost sobotnega leta, 

zato ne čutim potrebe po uveljavljanju dodatnih načinov merjenja.  

Oseba B3 navaja, da: 

finančni kazalci so predvideni, nefinančni pa posredno predpisani z izvolitvami v nazive. Problem 

našega načina dela je, da ga je strašno težko ukalupiti, saj pri tem, če vse prepišemo, odpove zdrava 

pamet. Kdo pa si lahko vzame pravico, da presoja o smotrnosti. Vsako ustanova mora imeti 

merjenje, pri nas je merjenje delovne učinkovitosti predpisano in kdor misli, da ni, se krepko moti. 

V Sloveniji delamo veliko več kot kolegi v tujini, zato ker so nam sistem tako razdrobili, da smo 

se prisiljeni naenkrat ukvarjati z 10 stvarmi. Standardi in normativi so super, ampak ne 

pretiravajmo. Mi imamo za standard dva članka na leto pa na 5, 6 let eno knjigo za posameznika. 

To ni nikjer zapisano, ampak funkcionira in je za nas neko neuradno merilo. In če to gledam realno 

… se tudi v resnici bolj ali manj vsi držijo tega, zato se je to tudi obneslo. Na splošno ocenjevanje 

najlažje opravi vodja programa ali projekta, ki delo in ljudi pozna; to je treba upoštevati pri 

ocenjevanju posamezniku, saj niso vse tematike enake. … zato je ista merila in standarde težko 

prenašati v drugo programsko skupino. Raziskovalna učinkovitost ne pomeni, da moraš biti 

uravnotežen vsak mesec, na srednjeročnem obdobju pa. Recimo, da v nekem letu delaš malo manj, 

v drugem več, do konca pa se vse pokrije. Kot že rečeno, merila imamo, neformalna, ker jih je 

težko predpisovati, saj  različna raziskovalna področja terjajo različne spretnosti. Kar se tiče učenja 

in rasti … sem mnenja, da moraš ljudi tudi pohvaliti, saj niso a priori vsi goljufi in lenobe. Vsaj po 

mojem mnenju. To je tisto, kar manjka temu sistemu. Ves čas poslušamo, da smo breme, izgube, 

da čisto nič ne prinesemo, saj karikiram, ampak to se je razširilo iz državne uprave na inštitute, pa 

na univerze, pa na zdravnike, skratka … razen če nimaš motike v roki in ne obdeluješ njive, si luzer. 

Kar se tiče motivacije, sem zato zagovornik nežne prisile. Da ti nekomu visiš na vratu, to pelje 

samo v konflikte in izogibanje eden drugemu … za to smo premajhni. Zato smo začeli z 
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vsakoletnimi konferencami, vsak s tem dobi svoj trenutek in svojo ceno, nekateri pa so kar malo 

užaljeni, ker morajo malo počakati. Stvari so se spremenile na bolje. Saj denar je potreben v 

življenju, ampak še bolj pa nagrade, moralna priznanja. Da si koristen, da si sprejet, da nekdo 

upošteva tvoje delo. To te nauči življenje. Te mehke metode … Včasih moraš tudi mal' po mizi 

udar't, včasih je treba stvari preprosto presekati. Večina ljudi je pripravljena sodelovati brez 

problema, samo treba jim je dati občutek vrednosti in spoštovanja. In potem so tudi rezultati 

merljivi, samo s prisilo ne gre. 

Tudi predstavnik B4 navaja:  

osebno mi ni znano, da bi se na drugih inštitutih ali univerzah uporabljalo formalno oziroma 

neformalno merjenje doseganje cilja. Vsako leto se ocenjujejo posamezniki glede na individualno 

uspešnost, strokovnost, samostojnost … tako da je s tega vidika to urejeno. Vendar bi tudi tu 

izpostavil, da gre v večini za ocenjevanje brez konkretno postavljenih meril. Predlagam, da se v 

posamezni JRZ postavijo jasni cilji, ki jih bodo vsi zaposleni razumeli, in se nato izoblikujejo 

formalni kriteriji ali merila za spremljanje ciljev, ampak to ni v okviru moje pristojnosti. Kar se pa 

tiče spremljanja doseganja ciljev … nekateri se poslužujejo anket, kjer uporabniki ocenjujejo 

storitev in na tak način podajo pohvale, pritožbe, predlogi … Tudi ARRS se poslužuje takega 

sistema. Ampak ne vem, če je to primerno za raziskovalno dejavnost. Pri nas je pač tako, da imajo 

programske skupine svoje zastavljene cilje, ki jih spremlja vodja. Ta tudi posamezniku določi 

naloge, na osnovi izvedbe spremlja aktivnost, meri porabo financ, materiala, opremo, ure glede na 

standarde, tako da to je urejeno … pa tudi dolgoročno se načrtuje in spremlja različne cilje npr. 

vpetost v mednarodne projekte, udeležbe na konferencah, mednarodne objave člankov, 

udeleževanje in sodelovanje v strokovnih telesih in organih, to počnemo že vrsto let, saj to ni nekaj 

novega.  

Tudi oseba B5 podaja podobno mnenje:  

kot vodja seveda imam vzpostavljen sistem za merjenje ciljev. Rezultati dela so v največji meri 

zelo transparentni in tudi merljivi, ker je že sam sistem našega dela tako postavljen, čeprav 

osebnega ocenjevanja ne izvajamo. Pri doseganju ciljev skupine ovrednotimo skupne rezultate, ker 

je to za samo skupino oziroma prikaz njenega delovanja povsem dovolj. Kljub vsemu menim, da 

bi bili rezultati na daljši rok še boljši, zaposleni pa bolj zadovoljni, če bi bila omogočena dvosmerna 

komunikacija z letnimi razgovori in s tako imenovanimi medletnimi kontrolnimi točkami. Kljub 

temu bi na tem mestu morali razmisliti o odzivu na idejo o postavitvi meril, ki ne temelji na 

pozitivni spodbudi … Predvsem je čutiti strah pred tekmovanjem in nadaljnjimi negativnimi 

posledicami za posameznika. Iz izkušenj menim, da bi tej temi morali nameniti nekaj časa in 

natančno prisluhniti dilemam, najprej znotraj skupin in nato v širšem konsenzu, morda tudi po 

zgledu ustanov, ki so primerljive z našo, pristopiti k tej nalogi. Osebno menim, da bi lahko poskusili 

z dvema letnima razgovoroma, vmes pa eno kontrolno točko sredi leta. Seveda bi moralo vse 

potekati v dialogu, dvosmerno. Tako bi se lažje definiralo, kaj bi kdo raje počel, kaj dela bolje, 

hitreje ... Kje je kdo bolj potreben ... Pri vsem tem bi prišli do tega, da je vsak od nas za nekaj 

najboljši in kot tak nepogrešljiv, kar definitivno sproža zaupanje in vključenost. Cilje bi verjetno 

dosegli prav tako, pa saj jih dejansko dosegamo že zdaj, verjamem pa, da z manj stresa, kar je 

nedvomno dolgoročnejša naložba ustanove. Je pa s tem je podana možnost za postavitev in 

realizacijo se kakšnega dodatnega cilja. Kazalce za merjenje ciljev nedvomno imamo, lahko pa 
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kvečjemu opredelim, kaj manjka … večje vključevanje v gospodarstvo, vsaj iskanje poti! Morda 

vsaj v osnovni dejavnosti boljša oprema, npr. mize, stoli, več časa in energije bi morali nameniti 

vidikom zdravju pri delu. Zelo me moti pomanjkanje možnosti izobraževanja, tako v smislu novih 

tehnologij, kot tudi osveževanju znanja, ki nam polzi iz glav, še zlasti tujih jezikov. 

Na vprašanje o tem, kakšen formalni oz. neformalni sistem za merjenje doseganja ciljev 

uporabljajo, so predstavniki nižjega managementa podali precej podobne odgovore, iz katerih 

je razvidno, da merila obstajajo, konkretneje pa jih ne opredeljujejo.  

Oseba C1 navaja:  

pri merjenju se v glavnem omejujemo na spremljanje ciljev s finančnega vidika in nefinančnih 

kazalnikov skoraj ne uporabljamo, razen če so izrecno predpisani. Nekateri kolegi mogoče 

prakticirajo tudi uporabo nefinančnih meril … vendar se o tem premalo podrobno pogovarjamo, 

interno pa to nimamo predpisano. Res pa je, da če že v načrtu ne dorečemo podrobnosti, nimamo 

temeljev za spremljanje doseganja ciljev. Vse je odvisno od tega, koliko podatkov je razkritih pri 

načrtovanju. Dokler se merila ne predpišejo na višjih nivojih, tudi nižji management ne more 

priskrbeti informacij oz. vsaj pravočasno opozoriti na odklon od načrta.  

Podobno razmišlja tudi oseba C2:  

zaposleni bi v JRZ lažje sledili ciljem, če bi le-ti bili postavljeni s strani vršnega managementa. 

Merila in kazalniki morajo biti zastavljeni tako, da bo mogoče rezultate merjenja uporabiti za 

izboljšanje uspešnosti. V praksi pa opažam, da si glede tega niso enotni niti revizorji, zato na tem 

področju ne pričakujem večjih sprememb.  

Tudi oseba C3 trdi, da merjenje sicer obstaja, konkretneje pa ga ne definira:  

V skladu s poslanstvom in strategijo poslovanja našega inštituta oblikujemo večletne in letne oz. 

kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih opredelimo v programih dela in finančnih načrtih inštituta. 

Z njimi želimo uresničiti vizijo prihodnosti, ki spodbuja, zvišuje pričakovanja, motivira in 

izboljšuje izkoriščenost sposobnosti, možnosti in potencialov našega inštituta.  

Na konkretnejša vprašanja v zvezi z definiranjem kazalnikov za merjenje poslovanja z vidika 

strank, notranjih procesov, učenja in rasti smo dobili naslednje odgovore:  

kot stranke razumemo naročnika raziskave, v prenesenem pomenu pa glede na to, da smo javni 

zavod, stranko predstavlja širša družba, se pravi vsak državljan, ki je hkrati tudi davkoplačevalec, 

zato je zainteresiran za transparentne podatke o poslovanju in porabi namenskih sredstev. 

Uspešnost in učinkovitost skušamo doseči z večjo produktivnostjo operativnih nalog, čemur se ni 

mogoče izogniti, saj je dela vsak dan več, kadrovsko pa zahtevam ne sledimo. Zato skušamo 

postopke že sedaj karseda poenostaviti, pri tem si pomagamo z računalniškimi programi in 

prenašanjem dobre prakse iz drugih JRZ. Redno izobraževanje na strokovnem področju je tako 

rekoč stalnica že zaradi sprememb zakonodaje. Se pravi obiskovanje seminarjev, konferenc. Poleg 

tega težimo tudi k višanju splošne izobrazbe, pa tudi  brez osnovnega znanja tujih jezikov je 

strokovno težko slediti zahtevam stroke. V zadnjem času opažam, da je velik problem pridobivanje 

ustreznega kadra, pa tudi zadrževanje dobrih delavcev. Pogosto se zgodi, da dobiš nek mlad 

perspektiven kader, vanj vložiš znanje, potem pa ga izgubiš zaradi slabe plače. Nadomeščanje 
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daljših odsotnosti je zato zelo težko in na žalost pogosto povezano z velikimi težavami, saj so plače 

strokovnih kadrov splošnih služb v raziskovalni dejavnosti veliko nižje kot v drugih kolektivnih 

pogodbah za negospodarstvo. Kljub temu vsako leto uvajamo spremembe, ki bi jih lahko prepoznali 

kot prispevek k uspešnosti oz. učinkovitosti poslovanja; če tega ne bi počeli, bi zagotovo 

potrebovali več zaposlenih. Da bi pa vpeljevali nove oz. konkretnejše sisteme merjenja … v tem 

pa ne vidim smisla. Saj se že zdaj ve, kako dela vsak posameznik, pa tudi to vemo, da je zadeve 

zelo težko spremeniti, odgovarja oseba C1.  

Tudi oseba C2 ne razmišlja o uvedbi dodatnih meril:  

Seveda bi bilo smotrno, da bi že znane cilje, merila in kazalce vključili na dnevni red kolegija za 

mesečno poročanje. Teoretično lahko izberemo še dodatne kazalce, npr. izobraževalni dnevi na 

zaposlenega, bolniški dnevi na zaposlenega,  stopnja fluktuacije, stroški kakovosti, povprečni čas 

za izvedbo raziskave, vpetost v gospodarstvo, dodatno usposabljanje za delo na računalniku, 

povezovanje z ostalimi JRZ. Ampak vprašanje je, če to ne bo imelo nasprotnega učinka.   

Oseba C3 pa pravi:  

Kot zaposlena na področju finančno računovodske službe sem močno vpeta v samo načrtovanje in 

tudi merjenje uspešnosti poslovanja inštituta. Vsak sistem za merjenje je mogoče izboljšati in 

nadgraditi. Vprašanje pa je, kako natančno je smiselno sistem merjenja opredeliti. Kaj pa lahko 

narediš, če ugotoviš, da nekdo ne dosega meril? Kakšne sankcije so še sprejemljive … predvsem z 

vidika delovnopravne zakonodaje pa tudi motivacije. Na tem področju hitro pridemo do tega, da 

sami sebi ustvarimo problem, zato je treba pri kakršnih koli merilih zelo paziti, da v želji po 

izboljšanju ne naredimo dva koraka nazaj. 

Iz odgovorov je razvidno, da management pri pripravi načrtov sledi navodilom ustanovitelja, 

ki jih prejema v obliki izhodišč za tekoče leto. Pri tem se opira na veljavne predpise, finančno 

in nefinančno ovrednotene cilje pa spremlja tako kratkoročno kot tudi dolgoročno. Glede na to, 

da so navodila za pripravo načrtov vsako leto bolj izčrpna, management že sedaj redno 

posodablja kriterije za merjenje in spremljanje načrtovanih ciljev, saj jih prilagaja tekočim 

zahtevam ustanovitelja.    

Na podlagi zbranih odgovorov sklepamo, da se management JRZ pri tem poslužuje tudi 

dodatnih, neformalnih načinov merjenja, ki že vključujejo nefinančne kazalnike. Načini 

merjenja niso interno predpisani, zato managerji na podlagi lastne presoje uporabljajo 

kazalnike, ki po njihovih izkušenj ustrezno dopolnjujejo uveljavljen sistem merjenja kakovosti 

in doseganja ciljev. Pri tem na prvo mesto postavljajo vidik stranke, ki jo v ožjem pomenu 

predstavlja ustanovitelj ter financer, v širšem pa celotna družba. Managerji se zavedajo pomena 

izobraževanja in posodabljanja notranjih procesov, zato obema vidikoma namenjajo veliko 

pozornosti. Ob tem ugotavljajo, da jih pri tem najbolj omejuje višina namenskih proračunskih 

sredstev, ki ne omogoča posodablja v taki meri, kot bi bilo to potrebno. Uvedba uravnoteženega 

sistema kazalnikov v takih primerih ni smiselna, saj gre za dolgotrajen in zapleten proces, ki 

kljub svojim prednostim v resnici terja veliko časa, dodatnih finančnih sredstev, predvsem pa 

popolno predanost vodstva in vseh zaposlenih.  
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE  

S pričujočo magistrsko nalogo smo skušali prikazati poglobljen vpogled v odnos managementa 

JZR do načrtovanja in merjenja uspešnosti ter učinkovitosti poslovanja. Sklepali smo, da se je 

odnos managerjev do načrtovanja, merjenja in spremljanja ciljev izoblikoval na podlagi 

preteklih izkušenj z vplivnimi deležniki. Skladno s tem smo deležnike identificirali ter jih 

razdelili glede na okolje, iz katerega prihajajo. Pri tem smo izhajali iz predpostavke, da je 

najvplivnejši deležnik javnega zavoda država, ki se pojavlja v vlogi ustanoviteljice, nadzornika 

in glavnega financerja.  

Med vplivnejšimi notranjimi deležniki smo se osredotočali na tiste, ki imajo na načrtovanje in 

spremljanje doseganja ciljev največji vpliv, zato smo podrobneje pojasnili vlogi organov 

upravljanja in poslovodenja. Glede na izbrano temo smo posebno pozornost namenili 

managementu JRZ, ga identificirali ter razvrstili z vidika hierarhične ravni.  

Z vidika temeljnih funkcij managementa smo se omejili na funkcijo načrtovanja in jo 

podrobneje opredelili v povezavi s funkcijo nadzora. V teoretičnem delu smo poudarili 

zakonske vidike oz. zahteve načrtovanja ter v empiričnem delu raziskali, kakšna stališča do 

načrtovanja in merjenja zavzemajo managerji JRZ v študiji primera. Pogovori z intervjuvanci 

so konkretno in podrobno razkrili razsežnosti raziskovalnega področja, neločljivo povezavo 

med zakonskimi zahtevami in izvedbo v praksi ter realno situacijo, v kateri poteka načrtovanje 

in merjenje poslovanja v JRZ.   

7.1 Povzetek zaključnih ugotovitev raziskave   

Raziskave, ki smo jo poimenovali Izzivi načrtovanja v javnem raziskovalnem zavodu, smo se 

lotili v začetku leta 2018. Z naslovom smo skušali zajeti razsežnost področja, ki vključuje vse 

funkcije, ravni in časovne okvirje posameznega zavoda in se izvaja v skladu z značilnostmi 

okolja, v katerem se organizacija nahaja. V JRZ načrtovanje poteka formalno, najbolj pa ga 

zaznamujejo omejitve razpoložljivih virov, ki managerjem povzročajo številne težave. S 

podobnimi težavami se srečujejo tudi drugi javni managerji, ki imajo morda več sreče z jasnejšo 

opredelitvijo dejavnosti ali javne službe, ki je v raziskovanju tako nedorečena, da povzroča 

preglavice tudi izvajalcem nadzora.   

Pučko (2005, 13) je v priročniku za načrtovanje, ki ga je namenil managerjem javnega sektorja, 

zapisal, da managerji neprofitne organizacije javnega sektorja potrebo po načrtovanju 

argumentirajo z dejstvom, da načrtovanje izvajajo predvsem zato, ker predpisi zahtevajo 

nekakšen letni načrt kot osnovo za pridobitev financiranja dejavnosti iz državnega proračuna. 

Po skoraj petnajstih letih se mnenje mnogih managerjev najbrž ni dosti spremenilo, korenito pa 

se je spremenilo okolje, v katerem javni zavodi delujejo danes. Načrtovanje postaja vse bolj 

analitično, natančno, vanj pa so brez izjem vključeni vsi predstavniki managementa, ne glede 
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na to, kakšno stališče glede tega zavzemajo. Še več, poleg načrtovanja se danes od njih 

pričakuje tudi spremljanje ciljev, ki temelji na merjenju, pojasnjevanju odklonov in nenehnemu 

prilagajanju okolju. Nekateri so pri tem bolj motivirani, drugi manj, dejstvo pa je, da brez 

spremljanja in merjenja ni mogoče pripraviti zaključnih poročil, tako z vidikov posameznih 

programov, projektov kot tudi ne z vidika celotnega poslovanja organizacije.  

Priprave vmesnih ter zaključnih poročil se ni mogoče lotiti brez vsebinskih in finančnih 

podatkov o uspešnosti poslovanja, financerje pri tem zanima tudi učinkovitost, ustanovitelja in 

davkoplačevalce pa predvsem gospodarnost porabe. Zaradi javne objave letnih poročil  ta 

postajajo medij za nagovarjanje potencialnih naročnikov bodočih tržnih raziskav. Programi dela 

in zaključna poročila tudi zato postajajo vedno bolj obsežna, vsebinsko bogata, dopolnjena s 

številnimi slikami, grafi, predvsem pa oblikovno stilsko dodelana. Predvsem večji zavodi, ki 

sodelujejo s tujino, se tega lotevajo precej natančno, saj se zavedajo, da na tak način nagovarjajo 

globalni trg, zato svoje načrte ter dosežke promovirajo tako, kot se tega lotevajo profesionalci.  

Posledično so v korak z njimi prisiljeni stopiti tudi manjši zavodi. Tudi pri njih velja, da so časi 

posplošenih ocen o smotrnosti poslovanja in doseženih ciljih nepreklicno mimo. Ustanovitelj 

zahteva opredelitev konkretnih meril za merjenje uspešnosti, zato je v poročilih že treba navajati 

finančne, količinske in opisne kazalce, ki merijo uspešnost ne samo znotraj zavoda, pač pa tudi 

v odnosu do zunanjega okolja. Še več, navodila resornega ministrstva postajajo tako natančna, 

da se ni mogoče izogniti niti navedbi ukrepov, ki so bili izvedeni za izogibanje učinkov 

negativnih in nepričakovanih posledic notranjega ali zunanjega okolja. Managerji morajo v 

poročilu navajati tudi oceno doseganja dolgoročnih ciljev, opredeliti ukrepe za izboljšanje 

poslovanja, podati oceno učinkov delovanja zavoda na gospodarstvo, socialo, izobraževanje, 

varstvo okolja ter jih primerno finančno oceniti.  

Merjenje ciljev in zagotavljanje kakovosti postajata neločljiv del načrtovanja. Vse večji pomen 

dobiva ocenjevanje delovanja notranjega finančnega nadzora in notranje revidiranje. Če je bilo 

še ne dolgo nazaj to področje prepuščeno naključju, danes velja, da je treba o tem ne samo 

razmišljati, pač tovrstne aktivnosti tudi finančno ovrednotiti in jih v sklopu zaključnega poročila 

razkriti. Vršni managerji se vse bolj zavedajo pomena konkurenčne prednosti, kar zlasti velja 

za izvajanje raziskav na trgu. Poleg organizacijskih veščin postaja vedno bolj pomembno 

doseganje kakovosti in nenehnih izboljšav. Ne samo z vidika zadovoljevanja strank oz. 

financerjev - obvladovanje kakovosti se dandanes dotika tudi zaposlenih znotraj zavodov, saj 

je od njihove predanosti in zavzetosti odvisen napredek celotne organizacije.  

Zavodom, ki so že pristopili k prenovi sistema z vidika obvladovanja kakovosti, so dandanes 

na voljo številna orodja. Vsem je skupno merjenje, ki daje osnovo za spremljanje ciljev, 

temelječih na finančnih in nefinančnih podatkih. Tako meritve omogočajo ocenjevanje z 

različnih vidikov, ki morajo biti med seboj usklajeni. V teoretičnem delu raziskave smo 

predstavili zgolj eno od orodij. Uravnoteženi sistem kazalnikov smo izbrali tudi zato, ker je za 

uporabo modela ključna opredelitev vizije, poslanstva in strategije. Ti pojmi so v letnih 
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poročilih JRZ že zahtevani, kljub temu pa na podlagi prebiranja letnih poročil lahko ugotovimo, 

da imajo nekateri zavodi s tem še vedno nekaj težav. V teoretičnih izhodiščih smo navajali, da 

jasna opredelitev poslanstva in strategij kaže na razmišljanje vodstva o ključnih ciljih in poteh 

do njih. Posredno kažejo tudi na osredotočanje na ključne dejavnike uspeha, komuniciranje, 

opredeljevanje kulture, vrednot, skratka jasne okvirje, ki prispevajo k učinkovitosti in 

uspešnosti.  

Načrtovanje je v resnici povezano s številnimi izzivi, še vedno pa se vse začne in konča pri 

stališču, ki ga do načrtovanja zavzema posameznik. Kakšen odnos do načrtovanja je značilen 

za managerje JRZ? Kakšen pomen pripisujejo merjenju uspešnosti in učinkovitosti poslovanja? 

Kako spremljajo cilje?  

Na podlagi interpretacije rezultatov lahko sklepamo, da se managerji v JRZ pri načrtovanju 

podrobno držijo izhodišč resornega ministrstva. Na podlagi prebiranja letnih načrtov drugih 

JRZ lahko ugotovimo, da vsak zavod prevzame nek ustaljen način načrtovanja, ki ga sicer vsako 

leto prilagaja izhodiščem, bistveno pa ne spremeni, razen če pride do menjave vodstva. To 

potrjuje naše predvidevanje, da je stališče managerjev do načrtovanja, merjenja in spremljanja 

ciljev posledica preteklih izkušenj z vplivnimi deležniki. Hkrati potrjuje tudi ugotovitev 

Tavčarja (2000, 78), ki piše, da direktorji, ki prihajajo iz vrst zaposlenih, utrjujejo obstoječo 

organizacijsko kulturo, zato se vrednote, vzori, navade, značilnosti neformalnih razmerij in 

obnašanja med sodelavci ob menjavi vodstva bistveno ne spreminjajo. Nadalje ugotavljamo, da 

managerji na vseh ravneh sledijo navodilom vršnega managementa, ki je v načrtovanje dejavno 

vključen v celoti. Vršni manager je vključen tudi v usklajevanje načrtovanja znotraj 

hierarhičnih ravni in ima pri tem zadnjo besedo. Poslanstvo je jasno opredeljeno in se spreminja, 

kar kaže na to, da se vodstvo zaveda sprememb okolja in jim poskuša slediti. Managerji so kot 

največjo oviro načrtovanja omenjali nepredvidljivost proračunskih sredstev. Omenjali so tudi 

druge težave, ki so značilne za vse organizacije: slabo komunikacijo, časovne stiske, 

pomanjkanje jasnih smernic ipd.  

Odgovori o pomenu merjenju uspešnosti in učinkovitosti kažejo, da se managerji v študiji 

primera področja kakovosti zavedajo, vendar v zvezi s tem še niso pripravljeni prejemati 

odločitev o novih pristopih merjenja. Razlog za to je mogoče najti v zakonodaji, saj področje 

nadzora še ni primerno opredeljeno s konkretnimi izvedbenimi predpisi. Ker tudi s strani 

ustanovitelja ni natančnejših navodil, se management do kakovosti poslovanja opredeljuje tako, 

kot meni, da je najbolj ustrezno. Sklepamo lahko, da na tem področju ne bo sprememb, dokler 

se v to ne bo umešal ustanovitelj in podrobneje predpisal konkretnejših navodil.  

Na vprašanje o tem, kako spremljajo cilje, smo dobili precej splošnih odgovorov, kar ponovno 

kaže na težave, ki izvirajo iz neustrezno opredeljene zakonodaje. Merjenje poteka neformalno, 

v skladu s prakso, ki so jo zaposleni vajeni, pri tem pa so že sedaj v uporabi tako finančni kot 

tudi opisni kazalci. V okviru razpoložljivih finančnih okvirjev skuša zavod izboljševati notranje 

procese ter ozaveščati pomen učenja in razvoja, večjih sprememb pa z vidika notranje 
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organizacije in spremljanja kakovosti zaenkrat še ne načrtuje. Iz odgovorov lahko razberemo, 

da management ni preveč naklonjen uvedbi novih kazalcev oz. meril, saj v tem ne vidi dodane 

vrednosti, ki bi lahko bistveno pripomogla k dolgoročnemu napredku. V raziskavi nas je 

presenetilo dejstvo, da prihaja med predstavniki srednjega managementa do različnih pogledov 

na opredelitev kazalnikov za merjenje uspešnosti in učinkovitosti. Res je, da v organizaciji 

delujejo različni programi in projekti, kljub temu pa vseeno preseneča dejstvo, da se nekateri 

managerji do tega skoraj ne opredeljujejo, drugi pa, kot lahko razberemo iz odgovorov v zvezi 

z merili, zavzemajo močna stališča, ki jih podpirajo z argumenti, ki jih v resnici ni mogoče 

oporekati.  

7.2 Priporočila za boljše načrtovanje in merjenje ciljev 

Na podlagi raziskave povzemamo nekaj splošnih ugotovitev, ki lahko pripomorejo k boljšemu 

načrtovanju in merjenju doseganja ciljev. Prva je zagotovo ta, da je potrebno pristop k 

načrtovanju bodočih aktivnosti prepoznati kot aktivnost, ki traja celo leto, ne pa samo takrat, 

ko to zahtevajo okoliščine. Na tej točki se ponovno vračamo na navedbe Čatra (2011, 66), ki 

poudarja, da ima vršni management pri tem velik vpliv, saj s svojim zgledom in oblikovanjem 

načrtovanju naklonjene organizacijske kulture ter z osebnim izražanjem podpore načrtovanju 

spodbuja razmišljanje o prihodnosti na vseh hierarhičnih ravneh.  

Načrtovanje ciljev ne more in ne sme biti ločeno od managementa in ravni odločanja. To 

pomeni, da mora cilje določati tisti, ki ima moč, da jih spremeni, prilagodi ter nadzira. Cilji 

morajo biti določeni tako, da je že v fazi načrtovanja določeno, na kakšen način bo potekalo 

spremljanje, kako in kdo je za to odgovoren. Za tako opredelitev je treba bistveno izboljšati 

komunikacijo, ki je, še zlasti kar se razumevanja ciljev tiče, preveč splošna, včasih pa tudi 

neustrezna. Medsebojna komunikacija je potreba tudi po oddaji načrta, zato je nujno, da 

načrtovanje postane neprekinjen proces, v katerega so enakovredno vključene vse ravni 

managementa. Komunikacijo bi bilo mogoče izboljšati z uvedbo rednih mesečnih kolegijev, na 

katerih bi sodelovali managerji vseh treh ravni, saj bi tako lažje usklajevali spremljanje ciljev 

ter potrebne spremembe obstoječih načrtov. Vršni management bi bil na tak način bolje 

seznanjen s tekočo situacijo poslovanja, celoten management pa tudi s posebnostmi posameznih 

ravni in tekočimi problemi, ki bi jih na tak način lažje in hitreje odpravili. Čeprav naj bi se z 

načrtovanjem ukvarjali le managerji, pa je v določenih primerih nujno, da se v načrte vključijo 

tudi ostali zaposleni, torej izvajalci. S tem prihaja do informiranja, motiviranja, nenazadnje pa 

tudi do vključevanja v spremembe, ki so del načrtovanja. V raziskavi je bilo mogoče zaznati, 

da je zavračanje uvedbe novih kazalnikov lahko tudi posledica nenaklonjenosti do sprememb. 

Spremembe so vedno povezane z negotovostjo, ta pa ljudi plaši in navdaja z nelagodnostjo. 

Take pomisleke je v praksi mogoče odpraviti le z odpravljanjem dvomov, saj so v sodobni 

družbi spremembe edina stalnica, brez naklonjenosti do sprememb pa razvoj ni mogoč. Z 

rednimi mesečnimi kolegiji bi bil management ustrezno seznanjen z vsemi tekočimi 

spremembami načrtov, z internimi objavami zapisnikov kolegijev pa bi vodstvo o tem na 
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primeren način obveščalo tudi ostale zaposlene. V kolikor bi bili vsi na pravočasen in ustrezen 

način seznanjeni s stopnjo doseženih ciljev in spremembami načrtov, bi lahko učinkoviteje 

organizirali tekoče delo, primerno pa bi se izboljšala tudi komunikacija. Hkrati pa bilo modro 

razmisliti tudi o načinih nadzora ter v to vključiti vse zaposlene. Čeprav gre tudi v tem primeru 

za eno od temeljnih managerskih funkcij, bi podrejeni lahko predlagali ustrezne spremembe, ki 

bi olajšale tekoče delo, izboljšale upravljanje s tveganji ter pripomogle k večji smotrnosti 

poslovanja. 

7.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Omenjena raziskava se nanaša na precej specifično populacijo, ki predstavlja management 

enega od 16 JRZ v Sloveniji. Raziskava, ki bi potekala na vseh JRZ v Sloveniji, bi zagotovo 

prinesla drugačne rezultate. Zanimiva bi bila primerjava stališč vršnega managementa, ki bi 

pokazala, kakšne razlike prinaša načrtovanje in merjenje kakovosti v majhnem, srednjem in 

velikem zavodu. Z vidika managementa bi bilo zanimivo raziskati, kakšne izkušnje imajo z 

načrtovanjem tisti, ki vodijo manjše projektno vodene skupine, ter tisti, ki prevzemajo 

odgovornost za večje time. Nadalje bi lahko raziskali omejitve, ki jih prinaša načrtovanje in 

vodenje projektov, financiranih iz domačega proračuna, ter jih primerjali z omejitvami, s 

katerimi se soočajo prejemniki finančnih sredstev, ki konkurirajo na trgu, bodisi v Sloveniji, 

bodisi globalno. Raziskavo bi bilo smiselno razširiti z raziskavo stališč managementa do ostalih 

temeljnih managerskih funkcij, ki zajemajo organiziranje, vodenje in nadzorovanje. Ravno tako 

bi bilo zanimivo raziskati, kakšna stališča do temeljnih funkcijah zavzema management na 

ravni vseh JRZ v Sloveniji, kakšne načine merjenja kakovosti so JRZ zavodi že prevzeli, kako 

jim pri tem pomagajo notranje revizijske službe oz. zunanji strokovnjaki in kako je potekala 

implementacija. Predvsem pa bi bilo potrebno ugotoviti, kako cilje načrtujejo zavodi, ki imajo 

največje deleže tržne dejavnosti, saj so razmerja med zavodi tako različna, da bi bilo temu tudi 

z vidika ustanovitelja zagotovo treba nameniti večjo pozornost.  

7.4 Prispevek k stroki 

Na podlagi preučevanja dokumentarnih virov smo ugotovili, da z raziskavo z vidika populacije 

in vzorca posegamo na precej neraziskano področje, saj skoraj nismo našli sodobnih domačih 

virov, ki bi konkretneje opredeljevali načrtovanje v raziskovalni dejavnosti. Pri proučevanju 

problematike smo naleteli na več odprtih vprašanj z vidika opredelitve javne službe in izvajanja 

nadzora, ki kažejo, da zakonodaja s področja raziskovalne dejavnosti še vedno ni urejena tako, 

da bi lahko nedvoumno razumeli, kaj zajema javno raziskovalno službo ter kako lahko v 

raziskovanju pravilno razumemo in opredelimo učinkovitost in uspešnost. Dosedanje revizije 

Računskega sodišča, ki so bile izvedene pri prejemnikih sredstev za raziskovalno dejavnost, 

kažejo, da so notranje kontrole pri porabi namenskih sredstev neustrezne, kljub temu pa še 

vedno ni podanih ustreznih odgovorov na vprašanje, kakšne kontrole bi zavodi morali 
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vzpostaviti, da bi lahko učinkovito in uspešno dosegali zastavljene cilje. Podobno velja tudi za 

nadzor in ugotovitve o nepravilnostih namenske porabe, ki ga izvaja ARRS. Kljub temu da 

pooblaščeni revizorji nadzor nad porabo izvajajo že več let, izvajalci raziskovalne dejavnosti še 

vedno nimajo jasnih podatkov o tem, kakšne nepravilnosti so bile ugotovljene, čeprav 38. člen 

Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 123/03 in 105/10) navaja, da naj bi bila poročila o opravljenem nadzoru ARRS 

objavljena in javno dostopna.  

Izvajanje javne službe z danimi finančnimi sredstvi, kadrom in vodstvom, ki se poleg vodenja 

posredno ukvarja tudi z raziskovalnimi aktivnostmi, je zato iz leta v leto zahtevnejše, zlasti z 

vidika konkuriranja na evropski in svetovni ravni. Tudi na tem področju opažamo pomanjkanje 

ustrezne komunikacije med ustanoviteljem ter izvajalci javne službe. Država mora poskrbeti za 

ustrezno financiranje javne službe, ob tem pa določen del sredstev nameniti razvoju ustreznega 

podpornega okolja. Trenutni obseg sredstev za upravljanje in vodenje že zdaj ne zadošča za 

pokrivanje realnih stroškov vodstva in strokovnih služb, zato trenutno v sklopu ustanoviteljskih 

obveznosti financira zgolj stroške upravljanja, vodenja in investicijskega vzdrževanja in fiksne 

stroške. Z dodatnimi finančnimi sredstvi bi JRZ lahko realizirali posodabljanje notranjih 

procesov in izboljšali strokovno znanje zaposlenih, kar bi pripomoglo h kroženju znanja in 

dobrih praks. Na področju znanosti bi take spodbude zagotovo vplivale na večjo konkurenčnost, 

boljše mednarodno sodelovanje in učinkovitejše povezave z gospodarstvom. Kljub temu da 

določene finančne vzpodbude dejansko že obstajajo, se jih mnogi zavodi ne poslužujejo, saj so 

prijave na razpise povezane s številnimi problemi, ki jim zlasti manjši zavodi niso kos. Nobena 

prijava na razpis ni enaka, vsaka terja poseben načrt, obrazce, dokumentacijo ter seveda osebo, 

ki ima s tem že določene izkušnje, zlasti s pripravo prilog in usklajevanjem ključnih informacij. 

Pri razpisih na evropska sredstva je potrebno vključevanje potencialnih partnerjev, kar je 

ponovno povezano s finančnimi sredstvi ter časovnimi omejitvami. Najemanje zunanjih 

svetovalcev je drago in ne nujno uspešno, obenem pa povezano z javnim naročanjem, ki že 

sedaj povzroča težave pri izbiri ustreznih zunanjih izvajalcev. Celotni stroški prijave na razpis 

sodijo med neupravičene stroške, ki jih tudi v primeru pridobitve sredstev običajno ni mogoče 

vključiti med namenska sredstva, zato mora zavod prijavo financirati iz »lastnih sredstev«. V 

resnici bi morala država kot ustanoviteljica pokrivati vse stroške zavoda, še zlasti celotne 

neposredne stroške prijav na razpise za temeljne in aplikativne projekte, ki se izvajajo kot javna 

služba. Ustanovitelj bi zato moral povečati sredstva za sofinanciranje ustanoviteljskih 

obveznosti ter take spodbude opredeliti kot namenska sredstva za raziskave in razvoj osnovne 

dejavnosti, do katerih bi bili zavodi upravičeni avtomatsko, brez prijav na razpise.   

Pri proučevanju raziskovalnega problema smo ugotovili, da managerje v raziskovalni 

dejavnosti najbolj moti neustrezno informiranje o letni vsoti proračunskih sredstev. Po eni strani 

opažajo, da postaja finančno načrtovanje na začetku leta vedno bolj zahtevno, po drugi strani 

pa tudi pri stabilnih proračunskih virih skoraj do konca leta ne vedo, koliko proračunskih 

sredstev bodo dobili v okviru posameznega leta ter kdaj bodo nakazana. V takih razmerah 
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načrtovanje v resnici postaja eno največjih izzivov, s katerimi se vsak manager sooča na svoj 

način. 
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Priloga 1 

 

USMERITVE ZA IZVEDBO INTERVJUJEV  

Spoštovani!  

Spodaj podpisana Anita Rus, zaposlena na delovnem mestu računovodje v javne raziskovalnem 

zavodu, vzporedno končujem magistrsko nalogo na podiplomskem študiju Fakultete za 

management, članice Univerze na Primorskem, z naslovom Izzivi načrtovanja v javnem 

raziskovalnem zavodu (mentor je prof. dr. Klemen Kavčič). 

Magistrska naloga obravnava načrtovanje, spremljanje in merjenje doseganja ciljev v javnih 

zavodih s področja raziskovalni dejavnosti. Glede na to, da je spremljanje finančnega vidika 

poslovanja v javnih zavodih precej podrobno predpisano s področno zakonodajo ustanovitelja, 

je glavni namen raziskave ugotoviti, kakšno stališče zavzema vršni, srednji in nižji management 

do finančnih in nefinančnih kazalnikov za merjenje doseganja kratkoročnih in dolgoročnih 

ciljev poslovanja. Skladno s tem bi želela pridobiti vaše mnenje in vaš pogled na obravnavano 

področje.  

Za odgovore na raziskovalna vprašanja sem za izvedbo polstrukturiranega intervjuja pripravila 

naslednja vprašanja:  

- Na kakšen način poteka definiranje ciljev, zapisanih v programu dela? Kako je oblikovanje 

ciljev povezano z doseganjem poslanstva celotne organizacije? 

- Kako ste vključeni v načrtovanje? Kaj vam predstavlja največjo oviro pri načrtovanju in 

usklajevanju prihodnjih aktivnosti?  

- Kakšno stališče do merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja zavzemate? 

- Kakšen formalni oz. neformalni sistem za merjenje doseganja ciljev uporabljate? Ali 

menite, da je utečen sistem merjenja primeren? Kaj predlagate?  

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika poslovanja s 

strankami uporabljate, katera dodatna merila bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati 

oz. vpeljati?  

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika notranjih 

procesov uporabljate, katere dodatne bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati oz. 

vpeljati? 

- Katere kazalnike za merjenje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti z vidika učenja in rasti 

uporabljate in katere dodatne bi bilo po vašem mnenju smotrno uporabljati oz. vpeljati?  

Vsem udeležencem pri izvedbi intervjuja bo zagotovljena anonimnost sodelovanja, kakor tudi 

organizacije, v kateri bo raziskava potekala. V empiričnem delu bodo osebe poimenovane s 

črkami A, B, C itd. Podatki bodo uporabljeni izključno za obdelavo empiričnega dela 

magistrske naloge.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

Anita Rus
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TRANSKRIPCIJA IZVEDENIH INTERVJUJEV 

Priloga zajema transkripcijo izvedenih intervjujev s predstavniki managementa. Transkripcija 

je razdeljena po posameznih intervjuvancih, ki so označeni s kodami (glej tabelo št. 3 – povzetki 

intervjujev). Besedilo je razvrščeno glede na teme raziskovanja ter posamezna raziskovalna 

vprašanja:  

1. Kakšno je stališče managementa javnega zavoda do načrtovanja kot prve dejavnosti 

managerja? 

2. Kakšen pomen pripisuje management javnega zavoda merjenju uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja? 

3. Kateri vzvodi oz. kakšni so načini, ki se jih poslužuje management kot pomemben deležnik 

v javnem zavodu za spremljanje in doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev?  

Do določenih podvprašanj se posamezniki niso konkretneje opredelili, zato navajamo samo 

besedilo, ki je bilo uporabljeno za empirično raziskavo.  

OSEBA A1 – VRŠNI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

V načrtovanje sem vključen od začetka do konca, od postavitve paremetrnov za načrtovanje do 

usklajevanja vseh aktivnosti, sintetično generalnih ciljev, izhodišč, preverjanja.  

Vizije so itak nekaj, kar mora ostani nedorečeno; tudi na letni ravni se to ne spreminja, 

poslanstvo je vsaj na srednjeročni ravni jasno, pa tudi nujno opredeliti. Pri JRZ je poslanstvo 

jasno definirano že v sami ustanovitvi. Načeloma se lahko spreminja in tudi se spremeni. Pri 

nas se v zadnjih letih poudarja digitalni vidik, sicer pa osnovno poslanstvo inštituta še vedno 

ostaja na osnovni ravni enako kot je bilo v 90 letih. Se strinjam, da ga je dosti težko definirati, 

težave s tem imajo tudi drugi, ampak neke splošne cilje pa konec koncev pa še vedno definira 

vršni management.  

Definiranje ciljev na letni ravni je velik problem, ker se projekti in programi vlečejo skozi več 

obdobij, aktivnosti pa potekajo neenakomerno. Cilje moramo prilagajati finančnim okvirjem, 

ki so podani, zato se nenehno prilagajamo… Ampak izvajanje je pa zmeraj odvisno od samega 

finančnega okvira…Še bolj pa od sprememb med letom. S stališča letnega načrtovanja je to 

dizaster. Zunanje okolje ne zna vzpostaviti trdnejšega okvirja, vse je v pristojnosti ustanovitelja, 

resornega ministrstva in agencije. Stvari so zelo nejasne; če to primerjamo z drugimi zavodi je 

to res hud problem, ki pa po svoje pravzaprav mora tak biti, saj ne morete zafiksirati tako 

zapletenega sistema kot je projektni sistem. Najbrž nikoli ne bomo imeli podlage v januarju, 

kateri bi potem nekako sledili po dvanajstinah. Je pa seveda lahko to tudi malo izgovor. Tako 
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zaradi nestabilnosti financiranja oz. nepravočasnosti nakazil konec koncev junija še vedno ne 

veš koliko boš dobil vseh sredstev za ustanoviteljske obveznosti tako, da ne moreš niti oceniti 

ali si jih že prekoračil. Načrtovanje… v zadnjem času je vedno bolj podrobno… Tako, npr. 

moramo definirati konkretne cilje npr. izdali bomo eno monografija pa 3 članke... Ampak v 

resnici vemo, da bo ob koncu projekta izdana monografija samo, če bo ostalo še kaj denarja, 

kar se pa tiče člankov…Koliko jih sploh bo… Pa v katero revijo ga boš spravil, to je pa še 

odprto. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Govoriti o učinkovitosti je problematično, saj se vedno vrtimo okoli težav s podfinanciranjem, 

tako, da smo lahko učinkoviti kolikor nam to finančni okvir proračunskih sredstev sploh 

dopušča… pa tudi kakšne so realne možnosti za tržno dejavnost; pri nas je tega zelo malo. 

Vedeti je treba, da vsi raziskovalni zavodi v resnici nimajo enakih možnosti za tržno dejavnost… 

tržna dejavnost je zelo lepa in mi to gledamo kot lisica grozdje…ampak tudi tisti, ki jo imajo 

veliko, imajo zato tudi zelo veliko problemov. To v resnici odpira druge probleme, še zlasti z 

vidika smotrnosti. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Formalni sistemi za merjenje cilje so na strokovni ravni že jasni, pa tudi kvalitativna merila so 

v nekem oziru vključena v kvantitativnih merilih ….tako da je glede tega sistem vzpostavljen. 

Tega tudi 100% ni mogoče določiti, zmeraj so razhajanja med samimi vedami in tudi pri izvedbi 

merjenja. Sistem sega samo na strokovna področja. Že za tehnični kader je to povsem drugače, 

in problematično. Neformalno lahko iz poročil razberem, kako in kaj. Saj vsak piše letno 

poročilo to itak velja, hkrati je to tudi nek sistem merjenja. Tudi bibliografije so sestavni del 

tega poročila, se pravi sistem je vzpostavljen. 100 % sprejemljiv za merjenje najbrž ni, ampak 

to je itak problem, ki ga imamo vsi. Pri ostalih pa poteka precej neformalno, včasih tudi na 

podlagi intuicije, tako, da točno določenega sistema ni, pa ga najbrž tudi noben drug nima. 

Izvajamo v bistvu vse, kar se od nas zahteva. Kar se tiče učenja in rasti… nenehno 

izobraževanje je nekaj normalnega, težko je ločiti kdaj se raziskovalec usposablja širi znanje, 

kdaj pa je to redno delo v okviru projekta. Že z udeležbami na konferencah.. širiš znanje. Mi 

težimo k aktivnih udeležbah, pasivno sodelovanje pa bi lahko prepoznali kot izobraževanje 

ampak v resnici to ni visoko cenjeno. Spodbujamo tudi mednarodno sodelovanje, ta pretok 

znanj mora biti… pa tudi za organizacijo je to dober znak. Nenehno stremimo k temu, da 

spodbujamo uspešnosti in učinkovitost … seveda v okviru finančnih zmožnosti. Npr. delo na 

domu je včasih lahko tudi razlog za večjo učinkovitost, saj imajo v službi nekateri preveč 

motenj, hkrati na tak način privarčujemo za povračilo prevoza. 
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OSEBA A2- VRŠNI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1  

Temeljno poslanstvo se bistveno ne spreminja; v osnovi zajema načrtno in kontinuirano 

izvajanje javne službe, se pravi raziskovalnih programov, izvajanje programa znanstvene 

infrastrukture ter posredovanje pridobljenega znanja višjim in visokim strokovnim šolam ter 

univerzam. Inštitut kot samostojna raziskovalna ustanova javnega značaja sam ali v 

sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami že vse od začetka deluje v skladu z 

dolgoročnim programom dela, rezultate pa sprotno posreduje znanstveni in širši javnosti. V ta 

namen razvija lastno založniško dejavnost, tako z izdajanjem znanstvenih revij kot tudi 

znanstvenih monografij. Dolgoročni cilj inštituta je kontinuirano raziskovanje, pri tem pa 

težimo k temu, da bi bili naši raziskovalci sposobni kvalitetnega, evropskim merilom 

primernega raziskovanja. Vsi cilji so natančno opredeljeni v raziskovalnih programih. 

Pomemben cilj inštituta je vključiti se v take raziskovalne in infrastrukturne projekte in 

programe, da bo mogoče njegovo raziskovalno področje vključiti tudi v raziskovanje evropskih 

tem, kar predpostavlja vključevanje v mednarodne raziskovalne skupine in projekte. Z drugimi 

besedami bi lahko rekli, da je eden od osrednjih dolgoročnih ciljev ohranitev take sposobnosti 

raziskovalne skupine, da bo sposobna kompleksnega znanstvenega raziskovanja izbranih 

področij dejavnosti. Za vsako leto posebej skupaj z znanstvenim svetom načrtujemo 

kontinuirano in neskrčeno nadaljevanje svoje dejavnosti na vseh treh poglavitnih vsebinskih 

področjih; raziskovanju, infrastrukturni dejavnosti in pedagoški dejavnosti…. Ampak finančni 

kazalci so pa pogosto precej nejasni, zato jih ocenimo na podlagi znanih parametrov o 

dodeljeni višini ustanoviteljskih obveznosti, ceni raziskovalne ure, obsegu dodeljenih sredstev 

za raziskovalne in infrastrukturne programe, ter tekoče raziskovalne projekte.  

Obseg tržne dejavnosti je pogosto nemogoče določiti, zato na tem področju po načelu 

previdnosti nismo nikoli preveč optimistični. Veliko težavo predstavlja tudi načrtovanje 

projektov, po eni strani niti ne veš, če razpisi sploh bodo, po drugi strani pa ne glede na število 

prijav ne moreš vedeti, koliko projektov bo šlo naprej in kaj boš na koncu dobil. Hud problem 

predstavlja tudi ocena stroška dela; čeprav smo kadrovsko podhranjeni se zavedamo, da stroški 

dela nenehno rastejo, prihodki pa jim ne sledijo. In tako kolebamo med tem ali bi zaposlili 

perspektivnega mladega raziskovalca ali bi rajši upokojili svetnika, za katerega dobimo 

premalo sredstev že za plačo, za odpravnino pa sploh nič….no, o tem se v javnosti nič ne govori, 

čeprav je zlasti v manjših inštitutih to huda dilema, s katero se nenehno srečujemo. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Glede na prejeta finančna sredstva ocenjujemo svoje delo kot zelo uspešno in do neke mere tudi 

učinkovito. Vsebinsko so posamezne postavke precej podrobno opredeljene v letnih poročilih, 

na katera do zdaj ni bilo pripomb, saj sledimo vsem priporočilom ustanovitelja in ARRS, pri 
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čemer porabljamo sredstva skrajno racionalno. Za vse raziskovalce lahko trdim, da delo 

izvajajo zavzeto in v skladu z načrtovanimi vsebinskimi poudarki. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Kot že rečeno, sledimo vsem navodilom ministrstva, agencije, dodatno pa doseganje ciljev 

nadzoruje tako vodja programa oz. projekta kot tudi znanstvi svet, zato menim, da je utečen 

sistem primeren. Pri tem sledimo praksam večjih inštitutov in univerz. Merjenje je odvisno od 

tega, ali gre za mlade raziskovalce, tehnične sodelavce, svetnike ali upravo. V zadnjem času je 

velik poudarek na digitalizaciji, e-poslovanju, zato veliko vlagamo investicijsko vzdrževanje in 

posodabljanje računalniške opreme. Kar se pa tiče kazalnikov učenja in rasti … seveda 

načrtujemo izobraževanje, ampak ker velikokrat ne vemo, kako bomo do konca leta financirali  

redno javno službo, vse izdatke v zvezi z izobraževanjem, prenašanjem znanj, udeleževanjem 

seminarjev ipd. ocenjujemo na podlagi preteklih obdobij, tekom leta pa izvajamo, če to 

dopuščajo finance. Za vsakega posebej potem preverjati ali imamo dovolj denarja za 

udeleževanje dogodkov, službenih poti in podobno. Saj to ne pomeni, da kompliciramo za vsak 

seminar ali službeno pot, zagotovo pa bi bilo teh aktivnosti bistveno več, če bi nam to omogočali 

finančni okvirji. 

OSEBA B1 – SREDNJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

V načrtovanje sem vključen na ravni znanstvenega sveta in kolegija, pri tem, da ključne pobude 

za spremembo pridejo s strani direktorja. To zgleda tako, da imaš v načrtu dela nabor aktivnosti 

po prioritetah, potem črtaš tisto, kar je izvedljivo, glede na finance. Pozitivno je to, da v 

znanosti tako pripravljen načrt dela ni tako ozko opredeljen in da v primeru dodatnih sredstev 

lahko realiziramo še neke aktivnosti, ki niso visoko prioritetne Pri definiranju ciljev skušamo 

slediti spremljanju razvoja na ravni EU, pri tem predvidevamo, da bodo cilji slejkoprej 

implementirani na nacionalni ravni, zato skušamo predvidevati v katero smer se bo razvijala 

raziskovalna infrastruktura. Menim, da se sčasoma tudi tradicionalno dojemanje poslanstva 

celotne institucije začne spreminjati in prilagati razvoju njenih posameznih delov v tem primeru 

digitalizaciji, EU smernicam razvoja … ipd. Za to je potreben čas in posluh vodstva in ostalih 

kolegov. Odsotnost vizije oz. strategije in opredelitve poslanstva je včasih lahko tudi pozitivna; 

na tak način se razvijajo projekti, ki se včasih ne bi razvili, če bi sledili vsiljenim načrtom za 

doseganje ciljev.  

Izhajajoče iz financ imamo za slovenske zadeve relativno dovolj sredstev, v primerjavi s 

sorodnimi institucijami pa smo nizko financirani, zato se osredotočamo na take tehnologije, ki 

omogočajo fleksibilne rešitve ob sorazmerno nizkih finančnih investicijskih vložkih 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Pri nas je več elementov, prvi je tehnološki razvoj; tukaj imamo razdeljene cilje, načrtno 

zbiramo ustrezno tehnologijo, ki ustreza kadrovskim zahtevam. Poslovanje vodimo tako, da 

dosegamo tudi učinkovitost, ne samo porabo denarja. Primerjamo porabo sredstev s sorodnimi 

projekti in institucijami. Pri tem upoštevamo tudi učinkovitost z vidika plače in zunanjih 

izvajalcev, zato moramo nenehno vlagati v kader in motivacijo. Pri načrtovanju imamo 

opredeljene kvantitativne in kvalitativno dorečene cilje, tako, da se točno ve, koliko dela je 

narejenega, koliko denarja smo porabili, zakaj je prišlo do odmika… tako delamo že od samega 

začetka projekta, zato s tem ni težav. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Imamo kvalitativne cilje (merljivi cilji, vpisi, širjenje baze, digitalni izdaje, novi vpisi), 

pridobivanje novih strank, preko katerih širimo svoje poslanstvo.  Tako bomo tudi dolgoročno  

gledano nadaljevali. Dejansko gre za načrtno nagovarjanje strank; prvotne stranke so splošni 

raziskovalci, študentje in širša javnost, ki dostopa do rezultatov raz. dela, kar je objavljano 

preko digitalne knjižnice, repozitorija. Druga pomembna stranka je ciljna skupina 

raziskovalcev; pri njih se izvaja sodelovanje v smislu notranjih projektov kar pomeni, da delno 

sofinanciramo eden drugega in smo zato v simbiozi, ki ni vedno finančne narave. Kar se tiče 

notranjih procesov lahko omenim  notranje izvajanje digitalizacije, ki ni v celoti prepuščena 

outsocirngu, zaradi nižjih stroškov in večjega vpliva na procese. Večji pomen je tudi na 

eksperimentalnem razvoju, saj smo raziskovalna infrastruktura, ki je zadolžena za 

implemetacijo splošnih industrijskih rešitev, kar skušamo prenesti na naše primarno 

znanstveno področje, hkrati pa na področje eksperimentiranja, saj se vsak poskus ne izkaže 

pozitivno. Sami vzgajamo kader, ki mora združevati specifična znanja, poznavanje 

raziskovalnih ved in računalniških znanj, tako da to niso več samo raziskovalci in 

računalničarji pač pa podatkovni raziskovalci (data sience). Dejansko nenehno iščemo tržno 

nišo, hkrati pa dejavnosti nenehno usklajujemo s kadrovsko kapaciteto s katero razpolagamo 

in finančnimi sredstvi ki so na voljo. Brez celostnega načrtovanja ne gre, zato zelo načrtno 

razvijamo odnose z evropskimi inštitucijami, hkrati pa evropskim trendom sledimo z 

izobraževanjem in zaposlovanjem specifičnega kadra. Pri tem nastaja soodvisnost med 

domačimi inštituti, univerzo in evropskim prostorom. Nenehno skrbimo za izobraževanje, hkrati 

pa tudi za to, da kader, ki smo ga opremili s specialnimi znanji zadržimo. Ampak to ni 

ovrednoteno ne časovno ne finančno, zato je to problem… ker za take stvari ni nikoli dovolj 

časa, po drugi strani pa nimam časa za vodenje oz. management, ker sem hkrati mentor, vodja 

in operativec. Moja vizija je …  trenutno sem vpet v vse zadeve, dolgoročno pa bom predal 

zadeve, da bo vsak čimbolj samostojen. Hkrati je problem tudi samoiniciativa, zato veliko 

delamo na tem, da od vsakega zaposlenega iztržimo najboljše. Problem šefa je v tem, da ne 

moreš stalno dajati dela…. Pisati navodil. Lahko določiš nalogo in potem pričakuješ, da bodo 

sami samoiniciativno zadevo dokončali, ne pa da kažeš s prstom vsako zadevo posebej. Ljudje 
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lažje delajo, če čutijo, da jim zaupaš…. Potem bodo tudi prihajali s predlogi, ti pa imaš čas, se 

posvečaš razvoju. Za  nadzor in organizacijo dela…moraš imeti čas in mir. 

OSEBA B2 – SREDNJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

V načrtovanje sem vključen na ravni oblikovanja idejnih zasnov in zamisli izpeljave bodočih 

aktivnosti  

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Sam uporabljam za naše področje uveljavljen in reprezentativen Informacijski sistem o 

raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS), ki zagotavlja preverjen in primeren sistem 

merjenja doseganja ciljev. Kot kazalnike za dolgoročno uspešnost in učinkovitost z vidika 

poslovanja s strankami uporabljam Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne 

uspešnosti po metodologiji ARRS in ustrezne podatke iz Citiranosti bibliografskih zapisov v 

COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih baz (WoS, Scopus) ter podatke o mednarodnem 

sodelovanju raziskovalcev iz osebnih in reprezentativnih bibliografij raziskovalcev. Kazalniki 

dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti so rezultati prijav na projektne razpise v RS in EU, 

sodelovanje raziskovalcev v visokošolskih učnih procesih v RS in EU, sodelovanje 

raziskovalcev s tujimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in asociacijami in v tem smislu 

prevzemanja dobrih praks. Vzgajanje novega raziskovalnega kadra oz. mladih raziskovalcev 

poteka prek notranjega mentorstva v okviru organizacije. V zvezi s tem lahko omenim tudi skrb 

za ohranjanje zdravja, računalniško informacijsko izobraževanje dejavnost na področju 

digitalne humanistike, možnost dela na domu in s tem tudi možnost sobotnega leta, zato ne 

čutim potrebe po uveljavljanju dodatnih načinov merjenja.  

OSEBA B3 –SREDNJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1  

Sredi leta dobiš poziv, da narediš rebalans, hkrati pa nimaš jasnih postavk za prvotni načrt…tak 

način dela je milo rečeno… smešen. Če slepo sledimo vodenju skozi številke v taki ustanovi kot 

je naša, potem je bolje da ustanove ni. To pomeni, da bi moral odpustiti delavce, ker 3 mesece 

ni nič znanega, no, kje jih boš potem našel? To se na tak način ne da vodit. V 15 letih inštituta 

ne bi bilo, če bi slepo sledili izhodiščem. Šele septembra je znano koliko denarja imaš. In če bi 

sledil navodilom, septembra tudi ustanove ne bi bilo več. Načrtovanje…to je strašno nehvaležna 

naloga, za računovodstvo in direktorja in to so travme in stresi. 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Tudi državnim uradnikom ni mogoče vsega predpisati, zakaj bi torej morali raziskovalcem? 

Včasih lahko nekaj narediš hitro, drugič pa za isto stvar porabiš dva dni. Sami raziskovalni 

inštitutu imajo skupaj z univerzami enake načine merjenja učinkovitosti in to je prisila… 

Merjenje je zel o težko. Naše merilo je 1,5 ali 2 članka letno. Takoj se zastavi vprašanje kaj je 

članek…pa pridemo na nek spolzek teren. Poznam primer Nizozemca, ki je leta 1974 napisal 

člančič na 12, 13 straneh. Ta članek je še danes temelj. Na osnovi tega članka je napisal tudi 

knjigo, pa članek vseeno še vedno berejo, ker je tam postavil vse. Nekdo drug pa naredi članek 

na 50-ih straneh in ne pove nič. Imamo knjige, ki so izšle leta 1970 pa bodo tudi čez 70 let še 

vedno aktualne. A je to enakovredno kot neka druga knjiga, ki ima več strani, vsebina pa ne 

pove nič? Tukaj nastopimo do tega problema in na tem si lomijo zobe tudi zunanje ustanovite, 

ki skrbijo za znanost, prva pri tem je ARRS. Potem se pa vzamejo indeksi citiranosti... Za ene 

strani so uporabni, za druge niso. Orodja so postavljena, ampak na tak način, da z njim ne 

moreš meriti vsega. Z metrom ne moremo meriti teže. Znanost ni ena, kolikor je usmeritev, 

toliko je znanosti. Z bibliometrijo bi šlo, ampak ta ne meri kakovosti ampak samo kvantiteto. 

Sami indeksi citiranosti niso pravo orodje. Npr. če objaviš, da je imel Hitler prav, in da je treba 

vse Žide in muslimane pobiti, potem pa to objaviš, boš imel 2 milijona citatov v enem dnevu. 

Ali to res priča o kvaliteti tvojega dela? V znanosti gre za namenske provokacije, če to merimo 

z obstoječimi orodji, s katerimi merimo kvantiteto in kvaliteto. Mislim, da sama težnja družbe 

po merjenju vsega ni prava. To vodi v čedalje večje težnje po administriranju in predpisovanju. 

V znanosti je tako, kot če bi igralki Mileni Zupančič predpisali kako naj odigra vlogo v Cvetju 

v jeseni. Vsaka igralka jo lahko odigra, vendar ene gledamo z veseljem in potočimo celo kakšno 

solzo, pri drugi pa se nasmehnemo in rečemo.. lej, ta je pa iz enega vaškega odra. In je težko. 

Zato je to nemerljivo. S težnjami po merjenju pa smo sistem zelo zapletli. Vsakič bomo uvedli 

novo merilo, pa nov algoritem. In do česa pridemo? Saj ljudje pa približno vedo kaj je prav. V 

želji po transparentnosti in sledljivosti sistem postaja čedalje bolj kompleksen, s tem pa se 

sledljivost in transparentnost izgubljata. In v to se je ujela Slovenija in cela Evropa, cel zahodni 

svet, pa dejansko ne dosežeš tistega, kar si želel. Ljudje niso neumni, prilagodili se bodo 

kakršnemu koli sistemu, ki ga bo nekdo predpisal in potem pridemo do socialistične mantre: 

sistem je dober, ampak ljudje ga ne razumejo. Ali res lahko celo družbo merimo po istih 

načelih? Tu se je vse zreduciralo na ekonomske kazalnike in v našem primeru na kvantitativno 

merjenje ne pa ne na kvalitativno. Postavljena merila so se izkazala v mnogih primeri sicer v 

redu, v enaki količini primerov pa za zablodo. Kljub vsemu zakompliciranem sistemu se mi zdi 

da bi moral državni aparat izkazovat malo več spoštovanja ali pa malo zaupanja. Včasih imam 

občutek, da smo vsi okariktizirani kot goljufi, ki jih je treba za vsako ceno omejiti, da ja ne 

bomo naredili kakšne neumnosti ali pa stroške. Sistem je tako kompleksen, da ga noben več ne 

razume in je nepregleden. Čisto preprosto. Ne gre, preprosto ne gre. Jaz grem vsak mesec 

naokrog, pa vprašam kako delajo, pa preberem tisto kar napišejo pa grem pa jih pohvalim. Vsi 

veliki sistemi slonijo na formalnih kriterijih…ampak, da  ti nekomu visiš na vratu, to pelje samo 

v konflikte. Ali je fer da je delovna učinkovitost zaposlenih na inštitutih ali univerzah javna 
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oglasna deska, da si kdorkoli to ogleduje. Nisem doživel, da bi bil kak inženir v Litostroju kdaj 

tako izpostavljen v smislu kaj je naredil v preteklih petih letih ali pa ne vem kdo drug z imenom 

in priimkom? Ali je to preglednost sistema? Je res znanost največji goljuf, da je to treba tako 

obravnavati? To je zelo zgrešeno…. Da je to razstavljeno vsem, na ta problem nihče ne pomisli. 

Vsak ki je zaposlen v znanosti, je javno izpostavljen z vsem svojim delovanjem. Saj po tej logiki 

bi to lahko zahtevali tudi od koga drugega. Je to boljše, je to dobro? Ne vidim prednosti, razen 

da se to zlorablja v javnosti in političnih obračunih in da ljudje to zlorabljajo znotraj svojih 

krogov. Družbene koristnosti pa ne vidim. Sistemi spremljanja morajo biti prilagojeni 

zakonitostim dela in tukaj se odpre temeljni problem; kako uravnotežiti vsebinski in formalni 

del… To je največja pomanjkljivost, da od zunaj prihajajo samo formalna merila, pa še ta niso 

točno dorečena, pa saj tudi ne morejo biti. Pa saj po istih kriterijih ne moreš primerjati vseh 

raziskovalcev v enem projektu ali pa na istem inštitutu…. Je delo v arhivu ali v laboratoriju več 

vredno kot v kabinetu? Narava dela v vsaki stroki je posebna... obseg formalizma pa se samo  

povečuje. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Finančni kazalci so predvideni, nefinančni pa posredno predpisani z izvolitvami v nazive. 

Problem našega načina dela je, da ga je strašno težko ukalupiti, saj pri tem, če vse prepišemo, 

odpove zdrava pamet. Kdo pa si lahko vzame pravico, da presoja o smotrnosti. Vsako ustanova 

mora imeti merjenje, pri nas je merjenje delovne učinkovitosti predpisano in kdor misli, da ni, 

se krepko moti. V Sloveniji delamo veliko več kot kolegi v tujini zato ker so nam sistem tako 

razdrobili, da smo se prisiljeni na enkrat ukvarjati z 10 stvarmi. Standardi in normativi so 

super, ampak ne pretiravajmo. Mi imamo za standard, dva članka na leto pa na 5, 6 let eno 

knjigo za posameznika. To ni nikjer zapisano, ampak funkcionira in je za nas neko neuradno 

merilo. In če to gledam realno…se tudi v resnici bolj ali manj vsi držijo tega, zato se je to tudi 

obneslo. Na splošno ocenjevanje najlažje opravi vodja programa ali projekta, ki delo in ljudi 

pozna; to je treba upoštevati pri ocenjevanju posamezniku, saj niso vse tematike enake. … zato 

je ista merila in standarde težko prenašati v drugo programsko skupino. Raziskovalna 

učinkovitost ne pomeni, da moraš biti uravnotežen vsak mesec, na srednjeročnem obdobju pa. 

Recimo, da v nekem letu delaš malo manj, v drugem več, do konca pa se vse pokrije. Kot že 

rečeno, merila imamo, neformalna, ker jih je težko predpisovat, saj  različna raziskovalna 

področja terjajo različne spretnosti. Kar se tiče učenja in rasti… sem mnenja, da moraš ljudi 

tudi pohvaliti, saj niso apriori vsi goljufi in lenobe. Vsaj po mojem mnenju. To je tisto kar 

manjka temu sistemu. Ves čas poslušamo, da smo breme, izgube, da čisto nič ne prinesemo, saj 

karikiram ampak to se je razširilo iz državne uprave na inštitute, pa na univerze, pa na 

zdravnike, skratka… razen če nimaš motike v roki in ne obdeluješ njive si luzer. Kar se tiče 

motivacije sem zato zagovornik nežne prisile. Da ti nekomu visiš na vratu, to pelje samo v 

konflikte in izogibanje eden drugemu… za to smo premajhni. Zato smo začeli z vsakoletnimi 

konferencami, vsak s tem dobi svoj trenutek in svojo ceno, nekateri pa so kar malo užaljeni, ker 
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morajo malo počakat. Stvari so se spremenile na bolje. Saj denar je potreben v življenju, ampak 

še bolj pa nagrade, moralna priznanja. Da si koristen, da si sprejet, da nekdo upošteva tvoje 

delo. To te nauči življenje. Te mehke metode…. Včasih moraš tudi mal po mizi udart, včasih je 

treba stvari preprosto presekat. Večina ljudi je pripravljena sodelovat brez problema samo 

treba jim je dati občutek vrednosti in spoštovanja. In potem so tudi rezultati merljivi, samo s 

prisilo ne gre. 

OSEBA B4 – SREDNJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

Definiranje skupnega cilja je oteženo zaradi dejstva, da vodstvo ne postavi jasnih opredelitev 

vizije. Z vizijo bi lahko lažje določili želene cilje v prihodnosti. Posledično se poslanstvo v večini 

JRZ izvaja tako, kot nek posameznik dojema svoj položaj oz. kolikor ima moči. Odsotnost 

opredelitve vizije in poslanstva je verjetno posledica turbulentnega vodenja pod vplivom 

različnih politik financerja raziskovalno razvojne dejavnosti. Istočasno gre za problem, da 

imajo direktorji JRZ omejen časovni mandat vodenja in ne čutijo potrebe po oblikovanju vizije, 

poslanstva in vrednot, ker bi to lahko pripeljalo do konfliktov s privilegiranimi skupinami. 

Zaradi nejasnih prihodkov v prvi polovici leta delamo praktično na pamet, pri tem pa upamo 

na najboljše. Na žalost na vseh področjih prilivi ne prihajajo v dvanajstinah in imaš takoj 

problem. Še to ne veš, kdaj in koliko boš dobil. Če bi že na začetku vedeli s kakšnimi prihodki 

razpolagamo, bi delo lahko enakomerno razporedili, tako pa čakamo do konca leta, da dobimo 

zadnji obrok in potem hitimo s porabo. Saj se da prenašati v naslednje leto,.. ampak če veš, da 

se zadeva zaključuje…se tega pač ne greš. Je treba vedeti, da na raziskovanju ne delamo samo 

zaposleni, veliko je tudi zunanji sodelavci in kako boš potem to planiral, če ne veš, kdaj in koliko 

ga boš lahko plačal?Hm…v načrtovanje letnih aktivnosti znotraj JRZ nisem kaj dosti vključen. 

To čutim kot veliko oviro pri načrtovanju efektivnih ur posameznega raziskovalca v sklopu 1700 

ur oziroma 1720 na EU projektih. Težko karkoli načrtujem, dokler nimam jasnih smernic. To 

pomeni, da enostavno čakam na konkretne podatke…Sam ne dajem pobud, ker to že lahko 

ogroža obstoječe delovanje programske skupine, sploh če niso sprejemljive s strani vršnega 

managementa. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v JRZ je v dobršni meri podvrženo zakonskim podlagam 

za javne uslužbence. Vendar bi vsaka posamezna organizacija morala izdelati lasten model 

meril in kazalcev za merjenje izvedbene učinkovitosti glede na dejavnost, ki jo izvaja. To bi 

lahko vodilo k izboljšanju procesov. 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Osebno mi ni znano, da bi se na drugih inštitutih ali univerzah uporabljalo formalno oziroma 

neformalno merjenje doseganje cilja. Vsako leto se ocenjujejo posamezniki glede na 

individualno uspešnost, strokovnost, samostojnost… tako, da je s tega vidika to urejeno. Vendar 

bi tudi tu izpostavil, da gre v večini za ocenjevanje brez konkretno postavljenih meril. 

Predlagam, da se v posamezni JRZ postavijo jasni cilji, katere bodo vsi zaposleni razumeli in 

se nato izoblikujejo formalni kriteriji ali merila za spremljanje ciljev, ampak to ni v okviru moje 

pristojnosti. Kar se pa tiče spremljanja doseganja ciljev… nekateri se poslužujejo anket, kjer 

uporabniki ocenjujejo storitev in na tak način podajo pohvale, pritožbe, predlogi…. Tudi ARRS 

se poslužuje takega sistema. Ampak, ne vem, če je to primerno za raziskovalno dejavnost. Pri 

nas je pač tako, da imajo programske skupine svoje zastavljene cilje, ki jih spremlja vodja. Ta 

tudi posamezniku določi naloge, na osnovi izvedbe spremlja aktivnost, meri porabo financ, 

materiala, opremo, ure glede na standarde, tako, da to je urejeno… pa tudi dolgoročno se 

načrtuje in spremlja različne cilje npr. vpetost v mednarodne projekte, udeležbe na 

konferencah, mednarodne objave člankov, udeleževanje in sodelovanje v strokovnih telesih in 

organih, to počnemo že vrsto let, saj to ni nekaj novega. 

OSEBA B5 – SREDNJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

Vsak program oz. šef načrtuje v sodelovanju s potrebami in željami ter zmožnostmi sodelavcev 

in glede na pravila, piše svoj načrt dela. V dogovorih s posameznimi raziskovalci v načrtovanje 

vključujem tudi ostale, kar razumem kot interno promocijo in eno prvih stopničk k tesnejšemu 

sodelovanju s celotnim inštitutom v smislu politike, vsebine, razvoja in kadrovske sestave. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Glede merjenja uspešnosti raziskovalcem na našem programu lahko rečem, da merimo delo 

praktično na vsakem koraku, kar nikakor ne pomeni, da inštitut tega ne bi počel. Pa 

vendar….interno ocenjevanje bi moralo biti prilagojeno mikro nivoju, potekati bi moralo 

dvosmerno. Možnost dialoga bi po moje doprinesla k še lažji (re)definiciji ciljev in se večji 

učinkovitosti (v gospodarskem in vsebinskem smislu) celotne organizacije. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Kot vodja seveda imam vzpostavljen sistem za merjenje ciljev. Rezultati dela so v največji meri 

zelo transparentni in tudi merljivi, ker je že sam sistem našega dela tako postavljen, čeprav 

osebnega ocenjevanja ne izvajamo. Pri doseganju ciljev skupine ovrednotimo skupne rezultate, 
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ker je to za samo skupino oziroma prikaz njenega delovanja povsem dovolj. Kljub vsemu menim, 

da bi bili rezultati na daljši rok še boljši, zaposleni pa bolj zadovoljni, če bi bila omogočena 

dvosmerna komunikacija z letnimi razgovori in s tako imenovanimi medletnimi kontrolnimi 

točkami. Kljub temu bi na tem mestu morali razmisliti o odzivu na idejo o postavitvi meril, ki 

ne temelji na pozitivni spodbudi … Predvsem je čutiti strah pred tekmovanjem in nadaljnjimi 

negativnimi posledicami za posameznika. Iz izkušenj menim, da bi tej temi morali nameniti 

nekaj časa in natančno prisluhniti dilemam, najprej znotraj skupin in nato v širšem konsenzu, 

morda tudi po zgledu ustanov, ki so primerljive z našo, pristopiti k tej nalogi. Osebno menim, 

da bi lahko poskusili z dvema letnima razgovoroma, vmes pa eno kontrolno točko sredi leta. 

Seveda bi moralo vse potekati v dialogu, dvosmerno. Tako bi se lažje definiralo, kaj bi kdo raje 

počel, kaj dela bolje, hitreje... Kje je kdo bolj potreben... Pri vsem tem bi prišli do tega, da je 

vsak od nas za nekaj najboljši in kot tak nepogrešljiv, kar definitivno sproža zaupanje in 

vključenost. Cilje bi verjetno dosegli prav tako, pa saj jih dejansko dosegamo že zdaj, verjamem 

pa, da z manj stresa, kar je nedvomno dolgoročnejša naložba ustanove. Je pa s tem je podana 

možnost za postavitev in realizacijo se kakšnega dodatnega cilja. Kazalce za merjenje ciljev 

nedvomno imamo, lahko pa kvečjemu opredelim, kaj manjka…večje vključevanje v 

gospodarstvo, vsaj iskanje poti! Morda vsaj v osnovni dejavnosti boljša oprema, npr. mize, 

stoli, več časa in energije bi morali nameniti vidikom zdravju pri delu. Zelo me moti 

pomanjkanje možnosti izobraževanja, tako v smislu novih tehnologij, kot tudi osveževanju 

znanja, ki nam polzi iz glav, še zlasti tujih jezikov. 

OSEBA C1 – NIŽJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

Cilje opredeli vodstvo, na operativni ravni jih zgolj pretvorimo v številke. V resnici cilje 

prilagajamo posredovanim izhodiščem ministrstva, kar pomeni, da iščemo neko srednjo pot 

med podanimi vrednostmi in realno situacijo. Vedno izhajamo iz preteklih obdobij in sledimo 

izkušnjam, ki smo jih pri tem pridobili, saj na podlagi dolgoletne prakse že vemo, da slepo 

zaupanje izhodiščem ni modro, saj lahko hitro pride do napak. Lahko bi rekli, da v tem 

izpolnjujemo svoje poslanstvo, saj določamo meje in izbiramo cilje, ki so za nas še sprejemljivi. 

Ko pripravljamo finančni načrt sem ves čas v časovni stiski, saj je treba speljati tudi tekoče 

operativno delo. Plač ne moremo obračunati vnaprej in izplačati en teden kasneje samo zato, 

ker smo sredi oddaje načrta! Pogosto v istem času tudi zaključujemo preteklo leto, izvajamo 

različne navzkrižne kontrole, preverjamo dohodnino, skratka ne poznam inštituta, kjer v tem 

obdobju ne bi vladala norišnica… enostavni nimamo dovolj sredstev, da bi zaposlili toliko 

kadra kot ga v resnici potrebujemo, zato se znajdemo kot najbolj vemo in znamo. Načrtovanje 

nikoli ne poteka tako kot bi moralo, ker manjka kup informacij, ki jih mora doreči vodstvo ali 

pa še uskladiti s šefi programov in projektov…tudi izhodišča MIZŠ se ravno tako vsako leto 

spreminjajo in dopolnjujejo, zato si s koncepti preteklega leta kaj dosti ne moremo pomagati. 
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Stroške običajno planiramo na podlagi ocen, ki pa se lahko zelo hitro izkažejo za napačne. 

Višina proračunskih prihodkov je sicer v zadnjih letih podana, vendar v praksi običajno nikoli 

ni realna… podatki o prihodkih so praktično vsak mesec drugačni. Ravno zato se v resnici tudi 

med letom s spremljanjem načrtovanih izhodišč ne ukvarjamo kaj dosti… odstopanja sicer 

spremljamo, kaj več pa ne…Proračunski prihodki se običajno skristalizirajo se šele v zadnjem 

trimesečju, zato šele decembra pridobivamo soglasja za prerazporeditev sredstev. Občutek 

imam, da ravno zato načrtovanja nihče ne jemlje resno, saj vsi ves čas improviziramo. 

Ampak….kam bi pa prišli, če bi čakali na vse pogodbe… ravno zato je konec leta vedno večja 

norišnica, saj je treba zadeve spraviti na pozitivno nulo, kar je ob takem načinu in pritiskih 

skoraj nemogoče. Vsako leto je slabše, po eni strani se blazno komplicira, po drugi strani pa 

imaš občutek, da je vsa ta papirologija sama sebi namen. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Dokler vodstvo ne bo zavzelo jasnih stališč glede tega kaj smatramo za uspešno in učinkovito 

poslovanje, kakovosti ni mogoče nadzorovati in spremljati. Mislim, da se glede tega mnenja 

zelo razlikujejo, zato bi morali kazalce vsaj za inštitute poenotiti, ampak dokler s strani 

resornega ministrstva ne dobimo ustreznih smernic, se zadeva ne bo spremenila. V javnem 

sektorju preveč govorimo o učinkovitosti in uspešnosti … v praksi pa še vedno spremlja samo 

poraba namenskih sredstev in je še celo kaznovan tisti, ki je ustvaril prihranke, saj mu jih 

pobere država. Zakaj bi se potem trudili biti gospodarni? Glej…tipičen primer je nabava 

računalniške opreme… večina jo kupuje samo zato, ker presežkov prihodkov ni mogoče 

uporabiti za druga vlaganja, npr. v delovno silo in motiviranje zaposlenih, izobraževanje ipd. 

Najlažje je kupiti nov računalnik, čeprav se potem uporablja namesto pisalnega stroja. Da bi 

pa istega zaposlenega poslali na nek tečaj, ki bi mu omogočil hitrejše delo ali pa, da bi npr. 

nekoga naučili nekaj novega, npr. trikov v Excelu… za to pa že zmanjka denarja.… pri 

trenutnem financiranju ustanoviteljskih obveznosti sploh ni mogoče sanjati, da bi kakšno resno 

računalniško izobraževanje organizirali za vse zaposlene… čeprav bi bilo velikokrat koristno 

in to je narobe. Mislim, da je tudi na tem področju tako, kot povsod drugje… vse odlične ideje 

in zamisli so v praksi izvedljive toliko, kolikor to dopuščajo finance… tukaj ni nobenih razlik 

med javnim in zasebnim sektorjem, vse se začne in konča pri denarju.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Pri merjenju se v glavnem omejujemo na spremljanje ciljev s finančnega vidika in nefinančnih 

kazalnikov skoraj ne uporabljamo, razen če so izrecno predpisani. Nekateri kolegi mogoče 

prakticirajo tudi uporabo nefinančnih meril…vendar se o tem premalo podrobno pogovarjamo, 

interno pa to nimamo predpisano. Res pa je, da če že v načrtu ne dorečemo podrobnosti, 

nimamo temeljev za spremljanje doseganja ciljev. Vse je odvisno od tega, koliko podatkov je 
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razkritih pri načrtovanju. Dokler se merila ne predpišejo na višjih nivojih tudi nižji 

management ne more priskrbeti informacij oz. vsaj pravočasno opozoriti na odklon od načrta. 

Kot stranke razumemo naročnika raziskave, v prenesenem pomenu pa glede na to, da smo javni 

zavod, stranko predstavlja širša družba, se pravi vsak državljan, ki je hkrati tudi 

davkoplačevalec, zato je zainteresiran za transparentne podatke o poslovanju in porabi 

namenskih sredstev. Uspešnost in učinkovitost skušamo doseči z večjo produktivnostjo 

operativnih nalog, čemer se ni mogoče izogniti, saj je dela vsak dan več, kadrovsko pa zahtevam 

ne sledimo. Zato skušamo postopke že sedaj karseda poenostaviti, pri tem si pomagamo z 

računalniškimi programi in prenašanjem dobre prakse z drugih JRZ. Redno izobraževanje na 

strokovnem področju je tako rekoč stalnica že zaradi sprememb zakonodaje. Se pravi 

obiskovanje seminarjev, konferenc. Poleg tega težimo tudi k višanju splošne izobrazbe, pa tudi  

brez osnovnega znanja tujih jezikov je strokovno težko slediti zahtevam stroke. V zadnjem času 

opažam, da je velik problem pridobivanje ustreznega kadra, pa tudi zadrževanje dobrih 

delavcev. Pogosto se zgodi, da dobiš nek mlad perspektiven kader, vanj vložiš znanje, potem pa 

ga izgubiš zaradi slabe plače. Nadomeščanje daljših odsotnosti je zato zelo težko in na žalost 

pogosto povezano z velikimi težavami, saj so plače strokovnih kadrov splošnih služb v 

raziskovalni dejavnosti veliko nižje, kot v drugih kolektivnih pogodbah za negospodarstvo. 

Kljub temu vsako leto uvajamo spremembe, ki bi jih lahko prepoznali kot prispevek k uspešnosti 

oz. učinkovitosti poslovanja; če tega ne bi počeli, bi zagotovo potrebovali več zaposlenih. Da 

bi pa vpeljevali nove oz. konkretnejše sisteme merjenja…v tem pa ne vidim smisla. Saj se že 

zdaj ve, kako dela vsak posameznik, pa tudi to vemo, da je zadeve zelo težko spremeniti. 

OSEBA C2 – NIŽJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

Največja ovira pri načrtovanju je poleg nejasnega financiranja nerazumevanje zahtevnosti s 

strani vodstva, ki finančne podatke premalo upošteva pri svojih odločitvah. Osebno vidim velik 

problem v komunikaciji, saj pogosto pride do tega, da se vsebinsko načrtuje nekaj, kar pa 

kasneje sploh ni zajeto v finančnih postavkah …in potem to vedno izpade kot napaka tistega, ki 

je pripravljal finančne podatke. Npr. pri prijavah na razpise se velikokrat ne ovrednoti količina 

in strošek dela v zvezi z administriranjem in finančnim spremljanjem, čeprav je to ena bistvenih 

postavk. Prijavitelji imajo v glavi samo vsebino, vse ostalo pa… bomo že kako. Če že določijo 

osebo in ceno pa velikokrat prihaja do prenizkega ovrednotenja ur, skratka… kdo bo to počel, 

za kakšen denar, na kakšen način, to je pri vseh projektih zelo pomembno, pri EU projektih pa 

sploh! Take zadeve v očeh raziskovalcev predstavljajo nepotrebno kompliciranje, na koncu pa 

je ravno s tem največ težav. 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Najprej bi bilo potrebno znotraj JRZ določiti merila za ocenjevanje, ki bi ustrezala 

posameznemu delovnem mestu, npr. raziskovalcem, tehničnemu osebju, administrativnemu 

kadru, knjižničarjem itd. Ampak, ali lahko določimo, kdaj je nekdo uspešnost in kdaj učinkovit? 

Kdo bo to presojal? Kako? Saj imamo letno ocenjevanje vsakega posameznika, pa so s tem 

same težave, tako, da na koncu marsikdo vse oceni z odlično oceno, samo zato, da ima mir. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

Zaposleni bi v JRZ lažje sledili ciljem, če bi le-ti bili postavljeni s strani vršnega managementa. 

Merila in kazalniki morajo biti zastavljeni tako, da bo mogoče rezultate merjenja uporabiti za 

izboljšanje uspešnosti. V praksi pa opažam, da si glede tega niso enotni niti revizorji, zato na  

tem področju ne pričakujem večjih sprememb. Seveda bi bilo smotrno, da bi že znane cilje, 

merila in kazalce vključili na dnevni red kolegija za mesečno poročanje. Teoretično lahko 

izberemo še dodatne kazalce npr., izobraževalni dnevi na zaposlenega, bolniški dnevi na 

zaposlenega,  stopnja fluktuacije, stroški kakovosti, povprečni čas za izvedbo raziskave, vpetost 

v gospodarstvo, dodatno usposabljanje za delo na računalniku, povezovanje z ostalimi JRZ. 

Ampak vprašanje je, če ne bo imelo to nasprotnega učinka. 

OSEBA C3 – NIŽJI MANAGEMENT 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1 

 V tistem mesecu in pol, kolikor je časa za pripravo načrta je nemogoče pripraviti kvaliteten 

načrt, saj je toliko neznank… da sploh ne omenjam vseh analitičnih podatkov, ki jih je treba 

opredeliti. Cilji, ki smo jih skušali doseči v preteklosti lahko niso več prioriteta novega vodstva 

in imaš takoj težavo. Zaradi časovne stiske skoraj nimamo časa usklajevanje vsake podrobnosti 

…in tako pride do tega, se na nekam projektu odločijo in v vsebinski načrt zapišejo, da bodo 

zaradi povečanega obsega dela v drugi polovici leta angažirali zunanje sodelavce. Pri tem 

vodja sploh ne pomisli, da bi moral za pravilno ovrednotenje stroškov točno navesti ali ima v 

mislih študente, prejemnike avtorskega honorarja ali nekega izvajalca, ki bo sodelovanje 

zaračunal preko svoje firme. Pa kdaj ga bo najel, koliko denarja bo temu namenil, kakšno 

storitev bo opravljal, kdaj ga bo plačal… pri istem neto izplačilu lahko pride do 30% razlike v 

strošku za izplačevalca. Saj pri majhnih zneskih to ni tak problem, ampak včasih gre pa lahko 

za večje vsote in če bi tako delali vsi… potem lahko hitro pride do večjih odstopanj. V resnici 

je največji problem dobrega načrtovanja ravno časovni pritisk, ki za vse nas v raziskovanju 

postaja nevzdržen. Nekateri tega enostavno ne razumejo in potem imaš takoj slabo voljo. 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

Merila za definiranje uspešnosti in učinkovitosti pomemben element uspešnega načrtovanja 

poslovanja inštituta. Večletni pregled po zastavljenih merilih je pomemben pokazatelj 

kakovosti. Vendar morajo biti kriteriji merjenja enostavni za uporabo, imeti morajo jasen 

namen, zagotavljati hitre povratne informacije, vsebovati tako finančne kot nefinančne 

kazalnike, sestavljeni iz kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter se ujemati s poslanstvom 

inštituta. In seveda zelo premišljeno zastavljeni. Če bi v to vključili še nagrajevanje, bi lahko 

dobili bolj motivirane in produktivne zaposlene in bolj učinkovite  procese dela. Tega se vsi 

zavedamo, ampak v praksi … Je pa to zelo težko izvajati. Glede na trenuten obseg dela skoraj 

nemogoče. Direktorji so že sedaj preobremenjeni z vodenjem in raziskovanjem hkrati, za 

pomočnike pa ni sredstev. V večjih inštitutih si mogoče to lahko privoščijo, v manjših pa za to 

ni niti časa, še manj pa denarja… oz. posluha s strani ministrstva. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje št. 3 

V skladu s poslanstvom in strategijo poslovanja našega inštituta oblikujemo večletne in letne  

oz. kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih opredelimo v programih dela in finančnih načrtih 

inštituta. Z njimi želimo uresničiti vizijo prihodnosti, ki spodbuja, zvišuje pričakovanja, 

motivira in izboljšuje izkoriščenost sposobnosti, možnosti in potencialov našega inštituta. Kot 

zaposlena na področju finančno računovodske službe sem močno vpeta v samo načrtovanje in 

tudi merjenje uspešnosti poslovanja inštituta. Vsak sistem za merjenje je mogoče izboljšati in 

nadgraditi. Vprašanje pa je, kako natančno je smiselno sistem merjenja opredeliti. Kaj pa lahko 

narediš, če ugotoviš, da nekdo ne dosega meril? Kakšne sankcije so še sprejemljive… predvsem 

z vidika delovno pravne zakonodaje pa tudi motivacije. Na tem področju hitro pridemo do tega, 

da sami sebi ustvarimo problem, zato je treba pri kakršnih koli merilih zelo paziti, da v želji po 

izboljšanju ne naredimo dva koraka nazaj. 

 


