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Poglavje 1

Uvod

V javnosti je (bilo), vse od Maxa Webra naprej, mogoče zaznati prepriča-
nje, da naj bo uprava strokovna in da naj se ne ukvarja s politiko, ampak da 
naj bo v instrumentalnem odnosu do politike. Zadnje pomeni, da politika 
določi cilje, uprava pa se lahko spoprijema le s tehničnimi vprašanji ter 
sprejme odločitve o načinih in sredstvih za doseganje teh (političnih) ci-
ljev (Haralambos in Holborn 1999). Za pojavnost profesionalizacije upra-
ve v njeni začetni fazi tako štejemo Webrovo birokratsko organizacijo in 
njenega izvajalca, tako imenovanega poklicnega uradnika (Brezovšek in 
Kukovič 2015). Weber (1988) birokratsko organizacijo pojmuje kot naj-
čistejši tip oblasti in kot hierarhično urejeno upravno organizacijo, v ka-
teri odnosi podrejenosti in nadrejenosti temeljijo na natančni razdelitvi 
pristojnosti glede na specializacijo narave dela in strokovne zahtevnosti 
določenega opravila. Po mnenju Webra (1988) bi moral pravi poklicni ura-
dnik svojo funkcijo opravljati nepristransko ter brez predsodkov in jeze, 
pri čemer je ključna uradnikova sposobnost,1 da kljub svojim (intimnim) 
prepričanjem natančno in vestno izpolni izdani ukaz (Haček 2015). 

Večina študij, ki raziskuje odnos med politiko in upravo, se začne z zaplete-
nim vprašanjem, »kdo vlada«. Za Pagea (1992) je odgovor na to vprašanje 
zelo preprost, saj trdi, da vladajo oboji – politiki in uradniki. Aberbach in 

1 Weber (1988) jo poimenuje z besedno zvezo uradnikova čast.
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Rockman (1987) razlikujeta med formalnim in neformalnim vladanjem. 
Pravita, da je s formalnopravnega vidika odgovor zagotovo politiki. Če to 
vprašanje pogledamo z vidika neformalnega vladanja, stvari niso več tako 
jasne, saj po njunem mnenju javni uslužbenci posedujejo dragoceno znanje 
in informacije o delovanju, česar politiki nimajo. Cambell in Peters (1988) 
imata podoben pogled, saj pravita, da politiki ob prihodu seveda pričaku-
jejo, da bodo sprejeli pomembne politične odločitve, pozneje pa spoznajo, 
da si lahko uradniki prisvojijo njihovo moč. Page (1992) argumentira, da ni 
mogoče odgovoriti na to vprašanje z vidika (že tako spornega) družboslov-
nega koncepta vpliva in moči. Poleg tega bi za oceno vpliva uradnikov in 
politikov morali predpostaviti predhodno poznavanje njihovih dejanskih 
ciljev, ki jih je nemogoče pridobiti. Kljub omenjenim težavam v povezavi s 
postavljenim vprašanjem o tem, kdo vlada, veliko teoretikov še vedno išče 
odgovor. Neposreden konflikt med politiki in birokracijo je namreč pogos-
to naveden kot osnovni problem sodobne politične oblasti (Aberbach in 
drugi 1981, 252). Za razumevanje procesa vladanja in njegovega delovanja 
je tako neizogibno v čim večji meri poznati in raziskati odnose med obema 
ključnima skupinama akterjev (torej med politiki in javnimi uslužbenci), ki 
nanj s svojim (ne)delovanjem v veliki meri vplivata. 

V tradicionalnem razumevanju odnosov med politiko in upravo obstajata 
jasna ločnica in hierarhija dela: politik deluje kot suvereni predstavnik poli-
tičnih vrednot in interesov, medtem ko je birokrat podrejen strokovni sve-
tovalec in izvajalec javnih politik, čigar glavna skrb je učinkovitost. V tem 
kontekstu vodenje po definiciji izvajajo politiki s pomočjo birokratov, ki so 
strokovnjaki za ustvarjanje reda in predlaganje izvedljivih možnosti za re-
ševanje kompleksnih družbenih problemov (‘t Hart 2014, 27; ‘t Hart in Uhr 
2008). Vodenje pa se omejuje na podlagi delitve oblasti (Montesquieu) ali 
pa učinka modernih racionalnopravnih struktur (Weber). Kljub pomem-
bnosti obeh pristopov lahko rečemo, da pravzaprav omejujeta vsesplošno 
razumevanje načina, kako vodenje dejansko deluje v demokraciji. Tak pri-
stop z ortodoksno ločitvijo politike in uprave pomeni, da vodenje ne pri-
pada področju javne uprave, saj preveč spominja na politiko, ki bi se ji bilo 
treba izogniti. Vodenje je z vidika patologije birokracije samo nezaželena 
zamenjava za diskrecijsko pravico ali njena zloraba – je samo druga obli-
ka dominacije (avtoritete), zato je nevarno, zlasti če nanjo gledamo kot na 
nenadzorovano moč, hierarhija pa je po takšnem pojmovanju v notranjem 



9

Uvod

nasprotju z demokracijo (Brezovšek in Kukovič 2014). V današnjem poj-
movanju so upravni vodje – kot drugi javni uslužbenci – vpeti tudi v po-
litično dimenzijo, in sicer pri oblikovanju pa tudi pri izvrševanju politik, 
odsotnost vodenja pa lahko probleme in njihovo reševanje samo poslabša.

Številne študije (Aberbach in drugi 1981; Peters 1986; Mouritzen in Svara 
2002) so pokazale, da so v realnosti posamezni koncepti vlog in vzorci 
interakcij med politiki in administratorji zelo raznoliki. Peters (1987) je 
oblikoval pet idealnotipskih modelov interakcije na kontinuumu med a) 
formalnim webrovskim ločevanjem političnega in upravnega ter hierar-
hijo, ki predvideva, da politiki vodijo, birokrati pa sledijo; b) vladavino 
birokracije, v kateri birokratsko znanje in aktivizem dominirata v policy 
procesu, izvoljeni politiki pa imajo zanemarljivo vlogo. V tem modelu bi-
rokratsko vodenje zabriše politično vodenje; med obema koncema konti-
nuuma pa obstajajo vmesne kategorije, v katerih so vloge bolj razpršene 
ter interakcija med birokrati in politiki kolegialnejša. Osrednja tematika 
te znanstvene monografije je vodenje v povezavi z odnosi med politiko in 
birokracijo (upravo) na lokalni (občinski) ravni. Gre za sorazmerno novo 
tematiko, ki spremlja nastanek moderne države in vzpon demokracije. 

Z namenom lažje konceptualizacije odnosa med politiki in javnimi usluž-
benci smo oblikovali tipologijo, ki temelji na splošni stopnji (policy cikel) 
razvoja javnih politik na eni strani in izvajanju javnih politik na drugi 
strani. Razvoj javnih politik je sestavljen iz naslednjih nalog: določanje 
programa (odločanje o tem, kaj so vprašanja oziroma problematike); opre-
delitev problema (definiranje, kaj povzroča težave); oblikovanje politike 
(oblikovanje mogočih rešitev); priprava politike (proračunska sredstva, 
pridobivanje podatkov) in izdelava konkretnih odločitev (katera politika 
se bo izvajala). V tem okviru ima politika naslednje naloge: izvajanje po-
litik (uresničevanje mogočih politik, vključno z upravljanjem procesa in 
vodenjem ljudi); spremembe v politikah (vmešavanje v postopke izvajan-
ja/prilagajanje postopkov izvajanja) ter vrednotenje politik (ocenjevanje, 
ali je bila politika uspešna). V vsaki fazi se sile prevesijo k politikom ali 
javnim uslužbencem. Ob ločenih vlogah vsako funkcijo opravlja drug niz 
akterjev, na primer proces oblikovanja politik je v domeni politikov, med-
tem ko javni uslužbenci odločitve, povezane z javnimi politikami, samo 
izvajajo. Če se vloge prekrivajo, oba niza akterjev opravljata enaki funkciji. 
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Neizogibne interakcije med političnimi funkcionarji in javnimi uslužbenci 
so vzpostavile različne odnose med temi akterji. Po mnenju Mouritzena in 
Svare (2002, 23) se v vodenju lokalne oblasti odražajo nekatere kombina-
cije delovanja izvoljenih politikov in javnih uslužbencev, te pa lahko obli-
kujemo v štiri hipotetične možnosti. Prva možnost je, da izvoljeni politiki 
in javni uslužbenci opravljajo specializirane naloge ter delujejo v ločenih 
sferah. Druga možnost predvideva, da politiki prevladujejo v odnosu in se 
vpletajo v upravno področje. Po tretji možnosti javni uslužbenci ohranjajo 
distanco do izvoljenih funkcionarjev in so samousmerjeni. Četrta možnost 
pa predvideva skupno vodenje prek vzajemnega partnerstva, ki omogoča 
ekstenzivno izmenjavo in interakcijo. Modeli Mouritzena in Svare (2002, 
25) predstavljajo kombinacijo dveh dimenzij, ki se uporabljata za analizo 
interakcije – naravo hierarhičnega odnosa na eni strani in diferenciacijo 
vlog, razdaljo med sferama in izbiro norm na drugi strani.

Običajna praksa je, da razmišljamo o lokalni upravi kot razdeljenem ob-
močju med dvema sferama z ločenimi vlogami, dodeljenim izvoljenim 
funkcionarjem in javnim uslužbencem – torej dvema sklopoma akterjev, 
ki delujeta na področjih različnih norm obnašanja. Kljub temu ne sme-
mo zanemariti preostalih treh modelov, ki temeljijo na avtonomiji javnih 
uslužbencev, politični odzivnosti javnih uslužbencev ter na prekrivajočih 
se vlogah politikov in javnih uslužbencev. 

Temeljna ideja te znanstvene monografije izhaja iz rezultatov raziskave lo-
kalnega političnega vodenja, ki je bila izvedena med slovenskimi župani leta 
20142 kot del doktorske disertacije. Rezultati omenjene raziskave so namreč 
nakazali presečišče političnega in upravnega vodenja v slovenskih občinah 
skozi vlogo župana.3 Na podlagi tega smo zasnovali nadgradnjo omenjene 

2 Raziskovalni projekt Stili lokalnega političnega vodenja je bil izveden spomladi 2014 
med župani slovenskih občin. Odzivnost raziskave je bila 106 od 212 županov, kar 
sovpada s 50 odstotki celotne populacije. Več o projektu v Kukovič (2015).

3 V znanstveni monografiji uporabljamo pojem »župan« v moški slovnični obliki kot 
nevtralen izraz za ženske in moške.
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raziskave, saj smo v okviru podoktorskega projekta4 analizirali – poleg žu-
panov – tudi najvišje javne uslužbence v slovenskih občinah – direktorje ob-
činskih uprav (DOU).5 Ta monografija predstavlja rezultate tega projekta. 

Osrednje vprašanje, ki ga naslavljamo, se glasi, »kdo vodi občino«. Ali so to 
politični vodje (župani), ki jih izberejo občani na volitvah, ali so vodje (naj-
višji) javni uslužbenci, ki delujejo predvsem v senci, ali je ključna nekakšna 
kombinacija obojih? Raziskovanje vodenja pa ni usmerjeno le na posamez-
ne prispevke županov ali najvišjih javnih uslužbencev (direktorje občinskih 
uprav), ampak je fokus raziskovanja usmerjen v načine, kako so oboji pove-
zani med seboj in kako je delo lokalne oblasti razdeljeno med njimi.

Osrednja raziskava te znanstvene monografije izvira iz politične znanos-
ti; vsebuje interdisciplinarne elemente ter združuje preučevanje dveh fe-
nomenov, in sicer javnega vodenja ter upravnopolitične dihotomije. Na 
obeh področjih je namreč zaznati akademski primanjkljaj, saj so se le red-
ki avtorji celostno ukvarjali s posameznim področjem, še redkejši posa-
mezniki pa so izbrani področji združili v svojih raziskavah. Ker v Sloveniji 
vse od postavitve novega sistema lokalne samouprave leta 1994 do danes 
ni bilo izvedene celostne raziskave, ki bi hkrati obravnavala odnos med 
politiko in upravo v povezavi z javnim vodenjem, dobljeni rezultati ra-
ziskave omogočajo oblikovanje modelov oziroma tipologij političnega in 
upravnega vodenja. Rezultati študij (glej Kukovič 2011; 2015) so namreč 
nakazali, da so župani slovenskih občin poleg institucionalno določenih 
nalog in funkcij, ki jih prinaša od občanov neposredno izvoljen politični 

4 Podoktorski raziskovalni projekt Vodenje lokalne skupnosti: birokratizacija politike ali 
politizacija birokracije?, šifra Z5-9344, financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
RS, nosilka doc. dr. Simona Kukovič, potek projekta od 1. septembra 2018 do 31. de-
cembra 2020.

5 V pojasnilo dodajamo, da v vseh slovenskih občinah najvišji javni uslužbenec nima 
naziva »direktor občinske uprave«, ampak »tajnik občine«. Po spremembi Zakona o 
lokalni samoupravi (2007) se namreč tajnik občine lahko z aktom preimenuje v di-
rektorja občinske uprave. V tej znanstveni monografiji uporabljamo enoten pojem 
»direktor občinske uprave«, pri čemer uporabljamo moško slovnično obliko kot ne-
vtralen izraz za ženske in moške. V figurativnih prikazih uporabljamo kratico DOU.
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položaj lokalnega vodje, pri svojem delovanju intenzivno vključeni tudi v 
aktivnosti občinske administracije. 

Ključna raziskovalna metoda za pridobivanje rezultatov je bila terenska 
empirična raziskava s pomočjo strukturiranega večmodularnega anketne-
ga vprašalnika med župani in direktorji občinskih uprav slovenskih občin. 
Opazovanje je bilo usmerjeno na politične vodje in najvišje javne uslužben-
ce v slovenskem sistemu lokalne oblasti; enota opazovanja je bila tako na 
eni strani župan, na drugi strani pa direktor občinske uprave. V populaci-
ji 212 občin smo oblikovali reprezentativen vzorec, pri čemer smo sloven-
ske občine razdelili v pet skupin glede na velikost občine po merilu števila 
prebivalcev. Takšno razvrščanje občin je omogočilo analizo in primerjavo 
podobnosti oziroma razlik v političnem in administrativnem vodenju večjih 
in manjših slovenskih občin. V metodološkem načrtu smo za vsako skupi-
no občin zastavili minimalni cilj vsaj tri desetine sodelujočih občin, kar je 
pomenilo vsaj 128 anketirancev, od tega 64 županov in 64 direktorjev ob-
činskih uprav, reprezentativno porazdeljenih v vseh pet skupin občin glede 
na število njihovih prebivalcev. V praksi je bila raziskava izvedena v obdobju 
med oktobrom 2019 in januarjem 2020. Prejeli smo odgovore 90 županov 
in 72 direktorjev občinskih uprav,6 s čimer je bil dosežen zastavljeni tridese-
todstotni delež sodelujočih občin. S tem je tudi zagotovljen reprezentativen 
vzorec, ki omogoča sklepanje rezultatov na celotno populacijo.

V Sloveniji je bilo področje javne uprave vse od osamosvojitve predstavlje-
no kot eno izmed ključnih področij države, kljub temu pa je bilo področje 
upravnopolitičnih odnosov do zdaj deležno presenetljivo majhne pozor-
nosti. Če verjamemo Petersu (2001), da je kakovostno delovanje državne-
ga aparata v veliki meri odvisno od odnosa med političnimi funkcionarji 
in javnimi uslužbenci, je izbira te tematike za preučevanje v znanstveni 
monografiji na mestu, čeprav jo natančneje obravnavamo samo na lokalni 
ravni. Ta znanstvena monografija tako zaključuje trilogijo knjig o lokal-
nem vodenju in zajema še upravni vidik vodenja slovenskih občin.7

6 Na tej točki se vsem respondentom – županom in direktorjem občinskih uprav – is-
kreno zahvaljujemo za njihov čas in sodelovanje v raziskavi.

7 Prva v vrsti je znanstvena monografija z naslovom Lokalno politično vodenje: slovenski 
župani v primerjalni perspektivi (Kukovič 2015), druga pa Lokalno politično vodenje: 
glas svetnikov (Kukovič in Haček 2018).
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Upravno vodenje

V zadnjih desetletjih je v procesih rasti upravnih sistemov v večini razvi-
tih držav birokracija postala ena najpomembnejših institucij sodobnega 
življenja in eden ključnih dejavnikov stabilnosti političnega sistema. Javni 
uslužbenci v političnoupravnem sistemu zagotavljajo večino dobrin in sto-
ritev znotraj javnega sektorja. Paralelna rast politične oblasti na eni strani 
in birokracije na drugi je eden manj poznanih in raziskanih fenomenov 
v sodobnih političnih sistemih. Povečanje obsega nalog in odgovornosti 
države sta torej povzročila ekspanzijo različnih birokratskih organizacij, ki 
jih formalno vodijo politični funkcionarji, sestavljene pa so iz vrst profe-
sionalnih in kariernih javnih uslužbencev. Oba trenda sta močno vplivala 
na naraščajočo moč političnih funkcionarjev in najvišjih oziroma vodilnih 
javnih uslužbencev. Odnos med obojimi je viden kot eden najbolj specifič-
nih problemov v sodobni državi, saj odseva nasprotje med tehnično učin-
kovitostjo in demokratično odgovornostjo. Odnos med visokimi javnimi 
uslužbenci in njihovimi formalnimi političnimi predstojniki je viden kot 
eden najpomembnejših vidikov refleksivnega vedenja v upravnih organi-
zacijah in kot eno najpomembnejših prizorišč institucionalnih politik v 
sodobnih demokracijah. Tovrstni odnos je ključen predvsem v točki, v ka-
teri politični oblasti omogoča, da izvaja svoje vsakodnevne naloge ter spre-
jema in izvaja odločitve, ki so v sodobnem političnem sistemu potrebne. Z 
drugimi besedami, odnos med politiko in upravo je ključnega pomena, ko 
govorimo o javnem vodenju (ʹt Hart 2014).
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Javno vodenje8 vedno bolj pridobiva na pomenu, saj so v vse bolj zaplete-
nem in negotovem svetu vodje postavljeni pred vedno nove izzive in priti-
ske. Javni sektor se hitro spreminja, s tem pa tudi narava in pomen javnega 
vodenja. Razširjeno mnenje številnih strokovnjakov s področij politike, 
javne uprave in civilnodružbenih gibanj je, da je vodenje bistveno za učin-
kovito in odgovorno delovanje različnih javnih organizacij in družbenih 
gibanj ter da zato zasluži ustrezno pozornost (Teelken in drugi 2012). Za 
nekatere raziskovalce ni v javni upravi nič bolj pomembnega, zanimivega 
ali misterioznega, kot je ravno vodenje (Lambright in Quinn 2011, 782).

Kaj torej razumemo pod pojmom javno vodenje? Kellerman in Webster 
(2001) uporabljata pojem »javno« v povezavi s sektorjem, ki ga na splošno 
obravnavamo kot političnega. Nadalje razlagata, da je to področje posame-
znikov in institucij, namenjeno vladanju in javnim zadevam. Pri tem vodjo 
opredeljujeta kot nekoga, ki oblikuje ali si prizadeva za oblikovanje spre-
memb, velikih ali majhnih, opozarjajoč, da imajo (lahko) vodje formalni 
položaj avtoritete, kar pa ni vedno nujno (Kellerman in Webster 2001, 486–
487). Vodenje torej obravnavata kot dinamični proces, v katerem so vodje 
in privrženci v takšnem medsebojnem odnosu, da to omogoča spremem-
be. V širšem smislu bi to lahko razumeli kot procese, pri katerih vodje ali 
privrženci lahko tudi obstruirajo iniciirane spremembe. Donahue (2003, 
55–56) nadalje pojasnjuje, da se javno vodenje v širšem smislu nanaša na 
ljudi, ki sprejmejo odgovornost za opredelitev in uveljavljanje javnega do-
bra, v specifični obliki pa tudi na povečan prenos vladnih pristojnosti na 
nevladne organizacije in povečane čezsektorske izkušnje ter usmeritve vla-
dnih vodij. Te opredelitve imajo tri središčne točke, s katerimi je označeno 
polje javnega vodenja. To so: 1) politični vodje in procesi; 2) vodenje v jav-
nem sektorju ali organizacijah (javni upravi); 3) vodje v civilnodružbenem 
oziroma nevladnem sektorju (Brezovšek in Kukovič 2014, 47).

Javno vodenje pa moramo razlikovati od splošnih oziroma generičnih 
študij in konceptov vodenja, če ti niso razviti in testirani v javnem kon-
tekstu (Fernandez 2008, 176). Javno vodenje je vodenje za obče dobro, 

8 Več o javnem vodenju v Brezovšek in Kukovič (2014).
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torej z namenom oblikovanja javnih vrednosti9 oziroma javnega interesa. 
Oblikovanje javnih vrednosti vključuje prizadevanja za reševanje ali vsaj 
olajšanje javnih problemov, izboljšuje uspešnost in učinkovitost oziroma 
pravičnost javnih služb, omogoča boljši javni servis ali se odziva na javne 
občutke na določen način (Moore 1995). Javno vodenje kombinira različ-
ne oblike vodenja v odnosu do javnih zadev, skupnosti in organizacijskega 
vodenja. Javnega vodenja zato ni mogoče omejiti samo na lastnosti vodij 
oziroma njihove osebne značilnosti. Upoštevati je treba tudi potrebe, emo-
cije in identiteto privržencev ter naravo, vire in omejitve avtoritete vodje v 
odnosu do njih. Javno vodenje je oblika kolektivnega vodenja, pri katerem 
javna telesa in agencije sodelujejo pri uresničevanju skupne vizije, ki je 
utemeljena na skupnih ciljih in vrednotah ter razdeljena na vse organi-
zacije na kolegijski način. Tako se namreč poskuša spodbujati, vplivati in 
razširiti izpopolnjene javne vrednosti, razvidne v vzdrževanju družbenega, 
okoljskega in ekonomskega blagostanja v okviru kompleksnega in spre-
menljivega konteksta (Brooks in Grint 2010, 2). Kontekst javnega vodenja 
je danes proces, ki presega meje (jurisdikcije) posameznih oblik vodenja 
in obravnava vse vodje brez formalne avtoritete; učinkovitost temelji na 
vodenju kot med hierarhijami. 

Po Morsu in Bussu (2008) javno vodenje opredeljujemo s treh vidikov. 
Prvi se osredotoča na javnopolitične elite ali javne vodje, ki so izvoljeni ali 
imenovani. Kellerman in Webster (2001) opisujeta, da ta vidik obravnava 
obnašanje visokih vladnih vodij, natančneje, te študije preučujejo, kaj ti 
močni in vidni vodje počno za ustvarjanje in ohranjanje sprememb. Pojem 
vodje se v tem smislu nanaša na oblastnike s pozicijsko avtoriteto, ki so 
zakonodajalci ali višji izvrševalci javnih politik. Prvi vidik je mogoče razu-
meti kot javno politično vodenje. 

V okviru drugega vidika se javno organizacijsko vodenje osredotoča na 
formalno vodenje v javnih organizacijah, vodilne položaje v javnih organi-
zacijah (od linijskega nadzornika navzgor) in kako ti upravni vodje vodijo 
organizacijske spremembe ter dosegajo rezultate. 

9 Angleško: public value (Wallis in Gregory 2009).
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In tretjič, po Crosbyju in Brysonu (2005) se javno vodenje ali »vodenje za 
skupno dobro« osredotoča na proces oblikovanja javnih vrednot znotraj in 
zunaj oblasti ter na vseh ravneh organizacije. Nanaša se na javno vodenje 
kot na proces, ki sega prek javnih organizacij in formalnih vodij ter odraža 
dejansko stanje v svetu deljene oblasti, v katerem je upravljanje produkt 
številnih organizacij, ne samo vlade.

Javno vodenje se torej odvija v okvirih, ki jih opredeljujejo: neprofitnost, 
interorganizacija, netržno okolje in proračunska razdelitev, zunanji učin-
ki in monopol; v tem smislu se ne samo razlikuje od zasebnega vodenja, 
ampak mora tudi biti drugačno od njega. V nasprotnem primeru lahko 
nastanejo številne težave, od moralnih in etičnih do izvršilnih in opera-
tivnih. Javno vodenje se odvija znotraj družbenega in političnega sistema, 
javni vodje pa morajo spodbujati ljudi in mobilizirati vire ter v svetu raz-
deljene moči izpeljati kolektivno delovanje pri uresničevanju splošnega 
dobra (Crosby in Byrson 2005). Razumeti je torej treba splošne potrebe 
in preference, ki spadajo v okvir državljanskih ali skupnostnih potreb, in 
sicer na lokalni, državni, nacionalni ali na mednarodni ravni. Javni vodje si 
morajo prizadevati za uresničevanje teh skupnih potreb, ki ostajajo zunaj 
interesov in zmožnosti korporacij, to je zasebnega gospodarstva in indus-
trije. Javni vodje morajo delovati v okviru političnih institucij, zakonov 
in običajev, pri čemer se srečujejo z javnimi pritiski in s protesti, kar je 
normalno in nujno za delovanje demokratičnih sistemov. Prav tako pa je 
nujna tudi njihova demokratična javna odgovornost, odprtost pa zaželena 
in spodbujana.

Javno vodenje pomeni tudi učinkovito in uspešno uporabo virov za razvoj 
in implementacijo javnih politik, pri čemer javni vodje uresničujejo tudi 
vrednost splošnega dobra (blaginje družbe) in odgovornosti do davkop-
lačevalcev. Pri reševanju javnih problemov morajo javni vodje upoštevati 
številne okoliščine in elemente: razumeti morajo družbene, politične in 
ekonomske danosti ter ljudi, ki so vpleteni, delovati timsko, spodbuja-
ti učinkovito in humano organiziranje, interorganizacijske mreže, obli-
kovati in izvajati policy odločitve, sankcionirati neuspešno delovanje ter 
predvsem spodbujati spremembe. Izzivi za javno vodenje so kolektivna 
vizija, osredotočanje na rezultate, preseganje institucionalnih meja in ovir, 
večnivojsko in omrežno povezovanje, partnersko delovanje, prilaganje 



17

Upravno vodenje

spremembam ter razvijanje ustreznih spretnosti, sposobnosti in vedenja 
(Brookes 2014; Brezovšek in Kukovič 2014).

Na koncept javnega vodenja je vplivala vpeljava novega javnega menedž-
menta, a ne povsem pozitivno. Čeprav sta učinkovitost in prenos metod iz 
zasebnega v javni sektor pomembna, pa to ne bi smelo potekati na račun 
splošnega dobrega in vrednot, ki so dragocene za družbo. Neotaylorizem 
je povzročil aksiološki primanjkljaj v javnem vodenju, saj je premalo ob-
čutljiv za javne vrednosti in neprilagojen strukturnim razlikam različnih 
kontekstov. Kot ugotavlja Covell (2014), je taylorizem pristop, ki ni na-
klonjen vodenju in ki zapostavlja pomen znanja pa tudi vzgoje; s preob-
razbo državljanov v potrošnike (uporabnike) izgubimo javno vodenje. 
Vzgoja, izobraževanje in znanje so ključni temelji javnega vodenja; znanje 
je moč. Vse to se pridobi in izgrajuje s pomočjo formalnih in neformalnih 
izkušenj in učenja. Taylorizem novega javnega menedžmenta zožuje po-
membno vlogo in pomen javnega vodenja (Olson in Eoyang 2003), vod-
jem pa daje lažni občutek, da so strokovnjaki za vsa družbena vprašanja. 
To je vladanje, menedžiranje brez vodenja v pogojih zabrisanih razlik med 
javnim in zasebnim kontekstom. Sodelovanje in prepletanje vseh sektor-
jev – javnega, zasebnega in civilnodružbenega – v okviru novega javnega 
vladovanja nasprotno uveljavlja integrativno vodenje s partnerji. To pre-
sega organizacijske in sektorske meje ter uveljavlja skupne vrednote, javni 
interes, osebno integriteto in profesionalno odličnost. S tega vidika postaja 
javno vodenje vedno bolj amorfno, presega meje formalnih, geografskih in 
političnih jurisdikcij, poteka na različnih ravneh oblasti (lokalnih, držav-
nih, nadnacionalnih), v okviru različnih javnih in neprofitnih organizacij 
pa tudi v povezavi z zasebnimi podjetji (Brezovšek in Kukovič 2014). Javno 
vodenje se lahko odvija (in pogosto tudi se) zunaj ali brez jurisdikcijske 
avtoritete. Javno vodenje seveda deluje v okviru posebnih jurisdikcij (ob-
lastnih, geografskih in drugih), vendar pa deluje tudi zunaj in prek teh 
meja pri oblikovanju splošnega dobrega. Javno vodenje je zavezano varo-
vanju javnega interesa in uresničevanju ključnih vrednot javne službe ter 
demokracije in javnega zaupanja. Pomembna vloga javnega vodenja je v 
tem okviru premostiti različne okvire pri izpolnjevanju javnih ciljev ter 
skrbi za odgovornost in odzivnost.
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Javno vodenje se (naj)pogosteje povezuje s politiko in z javno sfero na 
splošno, vendar pa poleg političnega vodenja v to sfero spadata še najmanj 
upravno in civilnodružbeno vodenje (ʹt Hart 2014) ali skupnostno in orga-
nizacijsko (upravno) vodenje, kot te koncepte poimenuje Van Wart (2013).

Upravno vodenje tako vključuje služenje oblasti in demokratičnemu pro-
cesu ter državljanom. Gre za oblikovanje, vzdrževanje in za prilagajanje 
javnih organizacij in agencij, pri čemer menedžerska odgovornost dopoln-
juje policy odgovornost političnih funkcionarjev ter (so)oblikovanje javnih 
vrednosti (politik), kar omogoča delovanje vlade in izvrševanje politik. 

Področje upravnega vodenja označujeta dva sklopa vrednosti, ki se nanaša-
ta na birokracijo in demokracijo ter sta pogosto v konfliktu drug z drugim 
(Brezovšek in drugi 2014, 51–90). Z upravnega vidika so v ospredju birok-
ratska nevtralnost, lojalnost oblasti ter ločitev uprave in politike. Uprava je 
konsistentna z demokracijo, ni pa modelirana na demokracijo; uprava za-
jema demokratične vrednosti (odzivnost, zaupanje), vendar pa so te priš-
le do izraza šele z dobrim vladanjem in novo javno službo (Denhardt in 
Denhardt 2007). Uprava je lahko demokratična, ni pa zato nujno politična, 
tako da te vrednosti niso izključujoče in se uveljavljajo simultano, nasprot-
je med učinkovitostjo in odzivnostjo pa seveda ostaja. Koncepti vodenja 
visoko vrednotijo spremembe, po drugi strani pa je vrednota javne uprave 
stalnost in zanesljivost ter zavezanost ciljem organizacije; tudi to nasprotje 
ni nujno izključujoče. 

Tretje nasprotje, ki kreira upravno vodenje, pa je »racionalna« usmeritev 
v primerjavi z javnim dobrim; motivacija v javni upravi ne more temelji-
ti samo na racionalnih (egoističnih) interesih, ampak tudi na zavezanosti 
javnemu interesu, ki je pomemben za uspešnost vodenja. Od vodij samih 
je odvisno, kako bodo uravnotežili vsa ta nasprotja in razvili pogoje ter 
spretnostni za delovanje v takšnem kompleksnem okolju.

Glavna funkcionalna zahteva upravnih vodij je splošna zahteva po sposob-
nosti upravljanja vladnih podenot skladno z zahtevami trenutnega konte-
ksta. Zadnje vključuje zmožnost določanja strateških ciljev in programov, 
razporejanje virov skladno z opredeljenimi in dogovorjenimi cilji ter vo-
denje in nadzorovanje delovanja javne uprave na ciljno in k rezultatom 
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usmerjen način. Za dobro obvladovanje teh nalog potrebujejo javni usluž-
benci ne samo tehnične spretnosti, ampak tudi vodstvene lastnosti, da moti-
virajo in poživijo svojo ekipo, da doseže zahtevane rezultate. Upravni vodja 
mora imeti naslednje sposobnosti (Saner 2001): 1) prepoznavanje potrebe 
državljanov oziroma strank in aktivno komunicirati z njimi; 2) vključevanje 
politik v proces upravljanja; 3) nudenje pomoči političnim odločevalcem 
pri strateškem razmišljanju; 4) motiviranje in opolnomočenje svoje skupine 
podrejenih javnih uslužbencev; 5) inovativnost s pomočjo eksperimentira-
nja in razmišljanja; 6) imeti sposobnost nenehnega učenja. 

Poleg tega morajo biti upravni vodje sposobni usmerjati upravo in si pri-
zadevati za konkurenčnost uprave na trgu ter vzpostaviti organizacijsko 
kulturo z izrazito storitveno naravnanostjo. Upravno vodenje se v tem po-
gledu približa konvergenci z modelom poslovnega vodenja.

Kdo so upravni vodje?

Upravni vodje oziroma najvišji javni uslužbenci predstavljajo elito med 
javnimi uslužbenci in se uvrščajo takoj za političnimi funkcionarji. Pojem 
visokega javnega uslužbenca v različnih državah ne označuje iste kategori-
je, poleg tega pa najvišji javni uslužbenci nimajo enotnega poimenovanja 
(Brezovšek in Kukovič 2015). V Veliki Britaniji jih na primer imenujejo 
Senior Civil Servants, v Estoniji Top Public Servants, na Nizozemskem 
Senior Public Servants (Kuperus in Rode 2008, 3), v Sloveniji pa je v upo-
rabi pojem visoki javni uslužbenec, pri tem pa se uporaba pojma nanaša 
izključno na najvišje hierarhične položaje znotraj sistema javnih uslužben-
cev (Haček 2009, 46–47).

Evropska komisija je razvila pet modelov, v okviru katerih lahko delujejo 
visoki javni uslužbenci. Modeli so oblikovani tako, da se vsaka država čla-
nica Evropske unije glede na svoj sistem lahko uvrsti v enega izmed njih; 
osredotočeni so na merila, kot so: formalni status, centralna organizacija 
in posebni pogoji visokih javnih uslužbencev (Kuperus in Rode 2008, 4–5; 
Haček 2009, 47–48; Kukovič 2011). Tipologija modelov visokih javnih 
uslužbencev:
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•	 centralizirana visoka javna služba: visoki javni uslužbenci so v naci-
onalni zakonodaji ali podzakonskih aktih opredeljeni kot ločena in 
posebna skupina javnih uslužbencev, ki jo vodi centralizirana orga-
nizacijska struktura, urad, ustvarjen z namenom podpore in upravlja-
nja visoke javne službe; tovrsten urad nudi podporo visokim javnim 
uslužbencem, upravlja procese rekrutacije, nagrajevanja, evalvacije in 
napredovanja; za dostop na položaje visokih javnih uslužbencev ve-
ljajo posebni, zahtevnejši pogoji, po katerih se skupina loči od drugih 
javnih uslužbencev;

•	 formaliziran status visokih javnih uslužbencev s posebnimi pogoji: viso-
ki javni uslužbenci so v nacionalni zakonodaji ali podzakonskih aktih 
opredeljeni kot ločena in posebna skupina javnih uslužbencev, vendar 
ni posebnega urada, ki bi skupino vodil in ji nudil podporo; v tem 
modelu visoke javne uslužbence po navadi upravlja isti upravni organ, 
ki skrbi tudi za vse druge javne uslužbence; tudi v tem modelu veljajo 
posebni, zahtevnejši pogoji za dostop na te položaje; 

•	 formaliziran status visokih javnih uslužbencev brez posebnih pogojev: 
visoki javni uslužbenci so v nacionalni zakonodaji ali podzakonskih 
aktih opredeljeni kot ločena in posebna skupina javnih uslužbencev, 
vendar ni posebnega urada, ki bi skupino vodil in ji nudil podporo; v 
tem modelu visoke javne uslužbence po navadi upravlja isti upravni 
organ, ki skrbi tudi za vse druge javne uslužbence; čeprav so visoki 
javni uslužbenci normativno opredeljeni kot posebna skupina, se za 
dostop na te položaje ne zahtevajo posebni pogoji; edina razlika med 
visokimi in drugimi javnimi uslužbenci je torej njihov formalni status; 

•	 prepoznavna skupina visokih javnih uslužbencev s posebnimi pogoji: 
visoki javni uslužbenci niso normativno opredeljeni kot ločena in po-
sebna skupina javnih uslužbencev, vendar so položaji, ki jih visoki jav-
ni uslužbenci zasedajo, priznani kot posebni in imajo poseben druž-
beni status; za dostop na te položaje veljajo posebni pogoji, položaji pa 
prinašajo tudi posebne ugodnosti in pravice; 

•	 visoki javni uslužbenci kot nepriznana skupina: javni uslužbenci niso 
normativno opredeljeni kot ločena in posebna skupina javnih usluž-
bencev, položaji, ki jih visoki javni uslužbenci zasedajo, pa niso prizna-
ni kot posebni in se ne ločijo od položajev drugih javnih uslužbencev, 
kar pomeni, da so položaji visokih javnih uslužbencev opredeljeni kot 
povsem enakopraven del sistema javnih uslužbencev.


