
 

 

 

Zapis sestanka na Ministrstvu za javno upravo (MJU) z dne 12. marca 2019 

 

Na dogovorjeni sestanek pri ministru za javno upravo Rudiju Medvedu so s strani Sinteze prišli: dr. 

Franci Demšar, Emil Milan Pintar in Vito Šoukal. Na sestanku so bili poleg ministra prisotni še 

ministrovi najožji sodelavci: državna sekretarka gospa Mojca Ramšak Pešec, generalni sekretar 

ministrstva g. Peter Pogačar in vodja kabineta gospa Uršula Majcen. 

Na začetku sestanka je Emil Milan Pintar na kratko predstavil delovanje SINTEZE-KCD in tudi 

naše zanimanje za boljše delovanje javnega sektorja, ki se naglo širi, a brez vidnih znakov izboljšanja 

delovanja. 

Razgovor je bil nato obojestransko všečen, saj je minister pokazal zanimanje za projekt, ki ga je 

zasnoval Franci Demšar (»Uveljavitev strokovnega in nepolitičnega kadrovanja ter proaktivne 

transparentnosti v javnem sektorju«). Projekt postavlja v ospredje transparentnost in ločevanje 

političnega od strokovnega v delovanju slovenskega javnega sektorja. Hkrati smo ga opozorili, da 

to prekrivanje strokovnega in političnega lahko vodi do prirejanja informacij navzgor, na drugi strani 

pa do pasivizacije strokovnega dela, zaradi česar se lahko v strokovnih službah uveljavlja »načelo 

preživetja« vsakokratne politične ekipe. 

Minister je tudi poudaril, da je pri kadrovanju na ministrstvu upošteval predvsem strokovnost – ne 

pa političnost pri umeščanju ljudi na odgovorna mesta na ministrstvu. Torej tudi sam zagovarja 

podobna stališča, je na »naši strani«… Upravičeno torej upamo, da je bil ta sestanek samo začetek 

oz. uvod v nadaljnje sodelovanje pri izvedbi tega projekta. V tem smislu je tudi sprejel povabilo za 

sodelovanje v javni strokovni razpravi oz. na okrogli mizi.  

Poudarili smo, da projekt lahko predstavlja tudi eno od »strukturnih reform«, ki jih od predsednika 

vlade zahteva kritična javnost. Lahko bi jo začeli s spremembo nekaj členov zakonov, ki dovoljujejo 

politično zamenjevanje kadrov na ministrstvih v prvem letu po prevzemu oblasti nove vlade.  MJU 

bi tudi lahko omogočilo izboljšati sedaj nezadostno javno dosegljivost podatkov (transparentnost) o 

porabi proračunskega denarja v celotnem javnem sektorju. 

Predlagali smo tudi izvedbo javne tribune (okrogle mize) o delovanju javnega sektorja, kjer bi lahko 

bil minister Medved eden od glavnih govorcev. 

Zapis  pripravil: V. Šoukal 

 


