
Projekt USPEŠNA OBČINA 

Občina (in občinska uprava) je uspešna, če dela prave stvari 

na pravi način (učinkovito). 

 

Gre za izpolnjevanje in preseganje pričakovanj vseh, ki so kakorkoli povezani z občino: občani, 

zaposleni, župan, občinski svet, država, javne službe, zavodi in druge organizacije, s katerimi 

občina sodeluje. Občina mora biti okolju prijazna, stalno se mora prilagajati spremembam in 

stalno izboljševati. Pri tem mora izboljševanje prikazovati in se primerjati z drugimi 

primerljivimi oz. sorodnimi občinami doma in v tujini. 

Projekt Uspešna občina bo certificiran in bo vključeval: 

1. Vzpostavitev sistema Pot do uspešne občine -  BRONASTO PRIZNANJE USPEŠNA OBČINA s 

ključnimi kazalniki spremljanja uspešnosti in blaginje občine, ki omogočajo spremljanje 

trendov; 

2. Izpolnjevanje pričakovanj deležnikov občine (po določenih merilih) - SREBRNO PRIZNANJE 

USPEŠNA OBČINA; 

3. Preseganje pričakovanj deležnikov občine (po določenih kriterijih) - ZLATO PRIZNANJE 

USPEŠNA OBČINA. 

 

Bronasto priznanje prejme občina, ki vzpostavi sistem Pot do uspešne občine. Vzpostavitev 

(lahko) poteka ob pomoči zunanjih strokovnjakov in traja do 1 leta. 

Srebrno priznanje prejme občina, ki 3 leta dokazuje izboljševanje zadovoljstva deležnikov 

občine in ugodne trende za kazalnike spremljanja uspešnosti in blaginje občine. 

Zlato priznanje prejme občina, ki vsaj 5 let dokazuje izboljševanje zadovoljstva deležnikov 

občine ter ugodne trende za kazalnike spremljanja uspešnosti in blaginje in je v primerjavi z 

občinami v Sloveniji in izbranimi primerljivimi občinami v tujini nadpovprečna. 

 

Projekt bo zajemal naslednja področja: 

1. Vodenje občine, vizija, poslanstvo, vrednote in strategija občine  

 

- zavezanost vodstva občine - vodstvo občine svojo zavezanost dokazuje z načini 

spodbujanja in delovanja občine v širšem okolju, 

- vodstvo občine v poslanstvu opiše namen svojega delovanja, v viziji opiše, kakšno 

stanje želi  doseči v korist vseh udeležencev v procesih svojega delovanja. Vizija naj 

podpira skupnost – okolje, v katerem deluje, 



- vrednote občine naj določajo prioritete za pomoč pri odločanju ter naj vključujejo 

vzpodbujanje in razvijanje sodelovalne kulture, 

- razvojno ali strateško načrtovanje naj se odrazi v izdelani  razvojni strategiji razvoja 

občine za določeno (večletno) obdobje, v strategijah ter programih razvoja 

posameznih dejavnosti in javnih služb, tudi v strategijah, programih in načrtih 

delovanja organov občine.   

 

2. Organiziranost, kompetence zaposlenih in njihov razvoj  

 

- odgovornosti in pooblastila ter kompetence za vsako delovno mesto in za posamezne 

odgovorne nosilce so lahko določeni npr. v opisih delovnih mest. Pri tem naj občina 

ustrezno pozornost nameni tudi opisom odgovornosti in učinkovitosti zaposlenih po 

doseženem napredovanju, zunanjih sodelavcev ipd., 

- opredeliti razvoj zaposlenih (plan). 

 

3. Poslovno komuniciranje in prepoznavnost občine 

 

- opredelitev in pravila notranjega komuniciranja, 

- opredelitev, pravila in plan zunanjega komuniciranja, 

- bčina vzpostavi ustrezne postopke komuniciranja in sodelovanja z deležniki občine. 

 

4. Obvladovanje poslovnih procesov (procesi vodenja virov, proces razvoja kadrov, 

proces obvladovanja in ravnanja z dokumentacijo/dokumentarnim gradivom, procesi 

izvajanja dela s posameznimi deležniki občine, razvoj in projekti)  

  Vodstvo določi in priskrbi vire, potrebne za realizacijo načrtov občine. Pri tem določi procese: 

         a) zagotavljanja finančnih virov, njihovega razporejanja in spremljanja porabe,  

        b) nabave materialnih sredstev in storitev  

        c) vzdrževanja in posodabljanja infrastrukture,  

        d) vzdrževanja, posodabljanja ter zagotavljanja varnega delovnega in okolja. 

   Vodstvo občine ima vpeljan sistematičen postopek  za: 

        a)  pridobivanje novih zaposlenih ter drugih sodelavcev in njihovo uvajanje v delo,  

        b) spremljanje in razvoj zaposlenih in drugih sodelavcev ter ugotavljanje njihovega 

zadovoljstva,  

       c) usmerjanje, načrtovanje in izvajanje stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja glede na potrebe in opredeljene razvojne cilje občine,  

      d) spremljanje in vrednotenje učinkov stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja, 

      e) spremljanje zadovoljstva zaposlenih z namenom izboljševanja svojega dela.  



Vodstvo občine podpira in spodbuja zaposlene k izpolnjevanju pogojev za napredovanja in za   

redno objavljanje ugotovitve iz svoje strokovne dejavnosti (občinsko glasilo, strokovna 

nacionalna ali mednarodna srečanja ipd). 

Vodstvo zagotovi, da se zaposleni zavedajo pomena in pomembnosti svojih aktivnosti in vedo, 

kako lahko prispevajo k doseganju ciljev občine. 

O izobrazbi, usposabljanju, veščinah in izkušnjah občina vodi ustrezne zapise. 

Občina opredeli obvladovanje dokumentacije in dokumentarnega gradiva, kot jo določa 

zakonodaja, in obvladovanje morebitne lastne dokumentacije, ki jo je vpeljala zaradi lastnih 

potreb in ni zahtevana z zakonodajo.  

Podobno se opredelijo še preostali procesi. 

 

Vrednotenje delovanja občine in izboljševanje  

- pomen in merjenje zadovoljstva deležnikov občine, 

- občina določi kazalnike, s katerimi spremlja, meri, analizira in vrednoti svoje delovanje 

- kazalniki uspešnosti in blaginje. Občina  tako zbrane podatke za kazalnike prikazuje 

na način, da so razvidni trendi, analiza katerih občini omogoča morebitno potrebo 

preventivno ali korektivno ukrepanje. Pridobljene podatke občina uporablja za 

izboljševanje svojega delovanja. Občina določi metode in periode za merjenja 

zadovoljstva. Pri tem naj v največji možni meri uporabi že vpeljane (nacionalne, 

mednarodne) preverjene pristope in metode, 

- občina izvaja notranje presoje in samoevalvacije v planiranih časovnih intervalih, da 

ugotovi kako uspešno deluje in najde priložnosti za izboljšanje. 

Občina dokazuje izboljševanje delovanja tako, da upošteva: 

- rezultate zgoraj omenjenega vrednotenja, 

- spremembe v notranjem in zunanjem okolju občine, 

- prepoznane nevarnosti, 

- zaznane priložnosti, 

- ugotovljene neskladnosti ali priporočila različnih nadzornih inštitucij (inšpekcijski 

organi, računsko sodišče, notranje, zunanje revizije idr.), 

- učinkovitost izvedenih ukrepo, 

- vodstvo občine določi prednostne cilje in naloge za njihovo uresničitev. Pri tem 

spremembe, ki so potrebne za izboljšanje, izvede na način, da upošteva tudi tveganja 

in ovrednoti potencialne posledice nameravanih ali vpeljanih sprememb, 

- občina ob ugotovljenih neskladnostih sprejme ukrepe za njihovo odpravo, obravnava 

posledice in oceni potrebo po korektivnem ukrepanju za odpravo vzrokov, ki so privedli 

do nastanka neskladnosti, da se te ne bodo ponovile ali pojavile drugje. 

Okolju in občanom prijazna občina 

- prikaz stanja in izboljšav na področju naravnega okolja,  



- razvoj občine (novosti in izboljšave občine navznoter in predvsem navzven (npr. za 

občino in občane). 

Kakovost in odličnost (rezultati delovanja) - kakovost je izpolnjevanje pričakovanj 

deležnikov občine, odličnost pa preseganje pričakovanj deležnikov občine. 

-  izpolnjevanje ter preseganje  pričakovanj deležnikov občine (prikaz stanja in trendov področij 

kot so: zadovoljstvo občanov, zadovoljstvo zaposlenih, finančni prikazi, projekti…, ki so za 

občino in rast blaginje občine ključni, primeren je grafični prikaz in primerjava z drugimi  

sorodnimi oz. primerljivimi občinami doma in v tujini. 
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