
 

 

Ljubljana, 9.1.2019 

Ministrstvo za javno upravo  

Zadeva: RACIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE 

Spoštovani g minister Rudi Medved, 

Čeprav še čakamo vaš odgovor na naš drugi dopis z dne 11.11.2018 v zvezi z RACIONALIZACIJO 

DRŽAVNE UPRAVE, smo se odločili, da vam ponovno pišemo in aktualiziramo nekatera vprašanja. 

Kot smo vas že seznanili, v SINTEZI-KCD že leta spremljamo porast državne uprave in iščemo 

načine, kako bi lahko po naših skromnih močeh prispevali predvsem k izboljšanju njene 

organiziranosti in kakovosti njenega dela, saj je več kot očitno, da prihaja do velikih in predvsem za 

davkoplačevalce zelo dragih napak. Npr.: Pri projektu »2TDK« pristojne službe niso zaščitile 

(rezervirale) načrtovanih deponij za odlaganje izkopa (2 mio m3), zato so bile nekatere od teh deponij 

v preteklosti porabljene v druge namene, kar pred pričetkom izvajanja tega projekta predstavlja velike 

težave, brez dvoma pa bo vsaka od možnih rešitev zahtevala velike dodatne stroške. Podobnih 

primerov (zamude pri poslovanju s službami EU, sklepanje nerealno visokih pogodb za določena 

dela, itd.) je zelo veliko, vse pa izhajajo iz slabe organiziranosti ali celo nevestnega poslovanja 

posameznih služb v DU oz. JU.  

Ko smo iskali možnosti, kako izboljšati organiziranost JU, povečati transparentnost in predvsem 

nadzor in odgovornost delovanja teh služb, smo pri pregledovanju strokovne literature s tega področja 

pridobili tudi predlog, ki ga je za vašega predhodnika na ministrskem položaju (g. Koprivnikarja) 

pripravil dr. Franci Demšar, avtor dveh izrednih študij s tega področja (Transparentnost, 2013; Javna 

hiša Slovenija, 2018). 

G. Demšar je svoj predlog posebnega projekta, s katerim bi lahko bistveno izboljšali transparentnost 

delovanja državne (in javne) uprave, obenem pa postavili strokovne temelje za ustreznejše 

nagrajevanje in karierno napredovanje uradnikov, ki je danes nedvomno eno od slabo pokritih 

področij, tudi osebno predstavil takratnemu ministru. Na žalost pa njegov predlog v prejšnji vladi ni 

naletel na ustrezen sprejem. 

Po nekaj razgovorih z avtorjem smo se v SINTEZI-KCD prepričali, da je njegov predlog še vedno 

zelo aktualen, obenem pa povsem realen in izvedljiv, če bi ga »posvojil« resorni minister in podprla 

cela vlada. Z njegovo uresničitvijo bi državna uprava v nekem smislu prestopila iz obdobja 

»političnega« v obdobje »strokovnega kadriranja«, torej iz 20-tega v 21-to stoletje, obenem pa 

ustvarila strokovne temelje za nagrajevanje in karierno napredovanje najuspešnejših. 

Ker smo prepričani, da po svoji vsebini in ciljih ta projekt sledi vašim napovedim o izboljšanju dela 

državne uprave, vas ponovno naprošamo, da nam omogočite, da vam avtor dr. Demšar in predstavniki 

SINTEZTE-KCD ta projekt predstavimo na krajšem delovnem sestanku. 

Za pozitiven odgovor se vam v naprej zahvaljujemo in čakamo, da nas uspete čimprej uvrstiti v (prav 

gotovo prenatrpan) urnik vaših delovnih sestankov. Vaš odgovor pričakujemo v razumnem roku, saj 

se moramo odločiti, ali sicer v februarju organiziramo širšo strokovno in javno razpravo na to temo. 

S spoštovanjem in pozdravi! 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči Emil Milan Pintar 

                                 

Poslano v vednost:  Kabinet Predsednika vlade 


