
 

 

Ljubljana, 11.11.2018 
 

Ministrstvo za javno upravo  
Minister g. Rudi Medved  

Zadeva: RACIONALIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE  

Spoštovani g. minister Rudi Medved, 

Verjetno ste v preteklih mesecih že spoznali, da je slovenska državna uprava zelo velika. Z 

vsako menjavo vlade se tudi znatno poveča, saj novi ministri in državni sekretarji s seboj 

pripeljejo nekaj najtesnejših sodelavcev, kar je normalno.  

Na drugi strani pa praviloma ne odslovijo nekaj najmanj uspešnih uradnikov. Zavedamo se, 

da je to seveda težko v sistemu, ki vztrajno zavrača kakršnokoli obliko meritve oz. 

ocenjevanje uspešnosti državnih uradnikov. Zato se v ministrstvih in drugih državnih 

ustanovah nabirajo usedline odrinjenih, nesposobnih, brezvoljnih uradnikov, ki učinkovito 

delo bolj kot ne ovirajo. 

Poseben problem predstavlja dejstvo, da zato uradniki vse prepogosto najemajo zunanje 

strokovnjake za dela, ki bi jih morali (znati) opraviti sami. Tako se ob državnih organih 

oblikujejo celi grozdi raznih inštitucij (komisij, svetov, itd.),  ki se včasih celo deklarirajo kot 

demokratične oblike sodelovanja civilne družbe. Kar praviloma ni točno, saj ima v veliki 

večini teh inštitucij odločilno število predstavnikov prav vlada. To nas navaja na sklep, da so 

te inštitucije pogosto le napol prikrita oblika zagotavljanja sinekure nekaterim politikom. 

Na te probleme je opozorila zlasti študija dr. F. Demšarja in R. Zatler (Javna hiša Slovenije), 

ki prinaša tudi nekaj predlogov za reševanje teh nakopičenih težav. 

Ker smo prepričani, da je racionalizacija državne uprave, zmanjšanje števila svetov, komisij, 

direkcij in drugih podobnih dragih institucij ter uvedba sistema vrednotenja uspešnosti dela 

uradnikov ena vaših prioritetnih nalog, smo vam pred časom poslali nekaj vprašanj, ki 

pokrivajo del teh problemov. Na vaš pisni odgovor še vedno nestrpno čakamo(!). 

V SINTEZI-KCD smo se namreč odločili, da se tej problematiki temeljiteje posvetimo. V okviru 

teh prizadevanj načrtujemo tudi Javno obravnavo teh perečih vprašanj  (npr. tribuno v CD) 

in ob tej priliki vas vabimo, da ste eden od dveh glavnih uvodničarjev vanjo. Seveda se 

zavedamo, da bi morali to idejo temeljiteje obrazložiti in utemeljiti svoje povabilo. Zato 

predlagamo krajši direktni pogovor na to temo. 

S pozdravi in spoštovanjem 

PS SINTEZE-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar       


