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Interes, kategorija in število uporabnikov, ki jih zastopate: 

S pobudo za sodelovanje pri javni obravnavi predmetnega Predloga strategije razvoja javne uprave
2015-2020 (v nadaljevanju: Predlog strategije JU 2020) smo povezali strokovnjake prostovoljce, da z
vključevanjem prispevajo svoja stališča k razvoju strategije javne uprave. 

Načelna mnenja in predlogi k Predlogu strategije JU 2015-2020: 
• Glede uvodnega besedila, poglavja 1 do 5

Uvodno poglavje z analizo in oceno stanja je po naši oceni presplošno, statistični in drugi podatki pa
mestoma  selektivni,  tako  da  ni  mogoče  z  zanesljivostjo  sklepati  o  utemeljenosti  posameznih
predlogov in ciljev. Domnevamo, da se bo to vprašanje skozi  javno razpravo izostrilo,  tako da bo
Predlog strategije JU 2020 z rezultati javne razprave natančnejši in bolj osredotočen na konkretna
strateška področja.
Primeroma povzemamo del, ki se sklicuje na raziskave OECD – SIGMA in ugotavlja, da raznovrstnost
organizacijskih  oblik,  njihovo  preveliko  število  in  razvejana  organizacijska  struktura  povečujejo
tveganje, da ne bodo sledile skupnemu cilju. Menimo, da je sicer Predlog strategije JU 2020 pri tem
upravičeno kritičen, saj tudi v širši javnosti in mednarodnih ocenah prevladuje stališče, da je naša
javna uprava  predimenzionirana,  potratna  in  ne  najbolj  učinkovita.  Toda  pri  opisu  in  oceni  tega
stališča oz. tveganja je Predlog strategije JU 2020 po naši oceni premalo konkreten. 

Čeprav se  zavedamo,  da  so  strateški  dokumenti  po naravi  širše  zasnovani,  pogrešamo torej  bolj
natančne podatke, statistične primerjave in ocene,  kaj so konkretni vzroki  tveganja organizacijske
raznovrstnosti, na katerih področjih so zaznani, da so zaradi tega ogroženi strateški cilji, kateri ukrepi
so predvideni za obvladovanje tega tveganja v načrtovanem strateškem obdobju 2015 – 2020 idr, kar
sodi k oceni strateškega področja.

Ob  zavedanju  tveganja  organizacijske  raznovrstnosti,  menimo,  da  Predlog  strategije  JU  2020  ne
namenja  dovolj  pozornosti  operativnim  enotam  javne  uprave,  kot  so  npr.  upravne  enote  idr
organizacijske oblike,  ki  so v neposrednem stiku države in lokalne samouprave z državljankami in
državljani ter drugimi, fizičnimi in pravnimi osebami. Seznanjeni smo s podatki, da se pri teh enotah
že leta sistematično, tudi s krčenjem proračunskih sredstev znižuje njihova zmogljivost prilagajanja
dejanskim potrebam ljudi po storitvah javne uprave. Medtem se na njihov račun razraščajo podporne
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službe po ministrstvih in t.i. neodvisnih agencijah. 

Z uvajanjem vedno novih sistemskih modelov in orodij, za katere ni ravno prepričljivih razlogov, da so
potrebna  v  smislu  učinkovitosti  in  smotrnosti,  množenje  podpornih  enot  po  našem  mnenju
predstavljajo še dodaten vir tveganja organizacijske raznovrstnosti, ne samo v odnosu do operativnih
enot, pač pa tudi glede finančnih in birokratskih bremen. Zato menimo, da bi veljalo notranje rezerve
za  obvladovanje  tveganja  organizacijske  raznovrstnosti  iskati  predvsem  v  podpornih  službah  po
ministrstvih,  javnih  agencijah  idr,  nikakor  pa   ne  v  krčenju  proračunskih  sredstev  in  zmogljivosti
operativnih  enot,  ker  so  te  v  smislu  neposrednih  javnih  storitev  življenjska  vez  med  državo  in
državljani.  V  nasprotnem se  bo po našem mnenju  nezadovoljstvo  ljudi  z  javno upravo še  naprej
povečevalo.  Z  načrtovano  digitalizacijo  in  razvojem  informacijske  infrastrukture  menimo,  da  je
strateški premislek po zmanjševanju podpornih služb v ministrstvih, agencijah idr na državni in lokalni
ravni še toliko bolj tehten in pereč.  

Menimo, da je del, ki zajema vizijo, poslanstvo in temeljni namen, prav tako preširok, kljub temu pa
premalo osredotočen na temeljna načela in vrednote, denimo pravne in socialne države, ki bi morale
bi najvišji cilji in motivacijski dejavnik v razvoju in delovanju javne uprave. V tem delu bi po našem
mnenju morale biti, že zaradi načrtovane Politike Vlade RS o kakovosti in vrednotah javne uprave, na
katero se Predlog strategije JU 2020 sklicuje, zapisane zlasti tiste vrednote, ki so v zvezi z delovanjem
države in njene uprave opredeljene v naši Ustavi in obvezujočih mednarodnih aktih. Zavedamo se, da
so sicer  te  vrednote  vodilo  javni  upravi,  ne  da  bi  jih  bilo  treba  v  strateških  dokumentih  posebej
izpostavljati.  Po drugi  strani,  menimo,  so  strateški  dokumenti  pomembna oblika  komuniciranja  z
državljankami in  državljani.  Tako imajo tudi  temeljna načela in  vrednote, na katere se sklicujejo,
pomembno  motivacijsko  vlogo  v  celotnem  družbenem  prostoru,  kjer  kot  temelji  javne  etike  in
družbene morale spodbujajo integriteto, odgovornost ter zaupanje ljudi v institucije pravne države.

Strateški pomen temeljnih načel in vrednot, kot so vključevanje (inkluzija), vladavina prava in varstvo
človekovih pravic, pravna in socialna država, odpravljanje vzrokov revščine, spoštovanje raznolikosti,
enakosti žensk in moških, varstvo socialno občutljivejših posameznikov in skupin, še posebej mladih in
starejših,  brezposelnih  in  revnih  med  zaposlenimi,  so  po  našem  mnenju  ključni  dejavniki  pri
spodbujanju družbene pravičnosti in socialne kohezije, odgovornosti,  strokovnosti,  učinkovitosti   in
smotrnosti,  politične  nevtralnosti,  etičnosti  in  verodostojnosti  upravnih  institucij  pri  zagotavljanju
strokovne podpore družbenemu in gospodarskemu napredku, izhodu iz krize in trajnostnem razvoju v
načrtovanem strateškem obdobju 2015-2020. 

Uvodoma torej  ocenjujemo potrebo po celovitejši  analizi  stanja  in  natančnejši  oceni,  da  si  lahko
zainteresirana  javnost,  državljanke  in  državljani  v  postopku  javne  obravnave  ustvarijo  jasno
predstavo, kaj lahko vsi skupaj z vsebino Predloga strategije JU 2020 pridobimo. Tako bi se po našem
mnenju lažje opredelili tudi do strateških odklonov, kot je primeroma zapisano v tretjem odstavku na
9. strani Predloga strategije JU 2020: »poslovanje uprave na splošni in konkretni ravni (pripravljanja,
sprejemanja predpisov in  njihovega izvrševanja) v  nekaterih primerih sledi  preživetim birokratskih
vzorcem.« Ugotovitev seveda v celoti  podpiramo. Iz istih razlogov, kot smo zapisali pri oceni tveganja
organizacijske raznovrstnosti,  predimenzioniranosti,  potratnosti in neučinkovitost javne uprave, pa
ocenjujemo  potrebo  po  bolj  celoviti  analizi  in  natančni  oceni  vzrokov  delovanja  po  »preživetih
birokratskih vzorcih«.

Z večjim poudarkom vključevanja bi veljalo odločneje izraziti tudi namero za uresničevanje strateških
ciljev, ki jih na pojem vključevanja (inkluzije) navezuje Evropska komisija, Evropski parlament, OECD, 1

1 Komisija EU je vključevanju namenila celotno poglavje programa Horizon 2020, Europe in a changing world – Inclusive,
innovative  and  reflective  societies;  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-
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Poročilo o svetovni konkurenčnosti idr mednarodni dokumenti, na katere se sicer Predlog strategije JU
2020 sklicuje. Resda so ta vprašanja bolj ali manj vključena v področnih strateških dokumentih. Toda,
ker je Predlog strategije JU 2020 po svoji strateški naravi in vlogi resornega ministrstva dokument
povezovalnega pomena za celotno področje javne uprave, menimo, da bi vsaj uvodno sklicevanje na
omenjena  načela  in  vrednote  pomembno  prispevalo  k  celovitosti  in  sistematičnosti  strateškega
planiranja po zgledu sodobnih razvojnih modelov trajnostne vključenosti, napredka in trajnostnega
razvoja.2 
 
Po našem mnenju bi morala javna uprava vprašanjem, načelom in vrednotam vključevanja na splošno
nameniti več pozornosti, saj jo k temu zavezuje njena temeljna odgovornost zagotavljati strokovno,
učinkovito in smotrno podporo razvoju družbe. Podatki in ugotovitve o socialnem izključevanju vse
večjega števila ljudi, ki  jih z zaskrbljenostjo povzemajo različni dokumenti in ustanove: denimo od
poročil Varuha človekovih pravic glede slabega stanja pravne in socialne države, neenakosti žensk in
moških, ogroženosti mladih in starejših, problemov pri vključevanju nekaterih manjšin in migrantske
populacije;3 poročil Inšpektorata za delo o izključevanju, razraščanju nasilja, psihosocialnih tveganj in
drugih odklonskih dejanj v delovnem okolju;4 podatkov pravosodnih organov o številu delovnih sporov
in odškodninskih tožbah iz tega naslova;5 ugotovitev medicinske stroke glede zdravstvenega stanja
zaposlenih in poklicnih bolezni v času krize;6 do statističnih podatkov, npr. Urada za statistiko o stanju
revščine in socialnega izključevanja;7 opozarjajo na nujnost sprememb v sami miselnosti javne uprave.

Predlog strategije JU 2020 se sicer navedenih problemov izključevanja v delovnem in socialnem okolju
ter s tem povezane potrebe po spremembi miselnosti v delovanju javne uprave zaveda in to mestoma
poudarja,  vendar  se do njih  in  rešitev z  ustvarjanjem pogojev za  dejavno vključevanje  po našem
mnenju premalo opredeljuje.       

Predlogi k uvodnemu delu, poglavja 1 do 5:
- Predlog strategije JU 2020 naj uvodoma nameni več pozornosti vključevanju, tudi kot dejavniku

trajnostne konkurenčnosti, tako da se konceptualno bolj približa svetovnim razvojnim modelom,

world-inclusive-innovative-and-reflective-societies;  Evropski parlament prav tako namenja posebno pozornost vključevanju
in  odpravljanju  vzrokov  izključevanja:  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/     displayFtu.html?     ftuId=FTU
5.10.9.html;  prav  tako  Organizacija  za  ekonomsko  sodelovanje  in  razvoj  –  OECD:  http://www.oecd.org/inclusive-
growth/about.htm.
2 Več o tem, npr.: Drnovšek M., Stanovnik P., Uršič, S., Spremljanje nacionalne konkurenčnosti po metodologiji WEF za leto 
2013, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, november 2013, str. 20-21; 
http://www.ier.si/files/WEF%202013 koncno%20porocilo_11-11-2013.pdf
3 Letno  poročilo  Varuha  človekovih  pravic  RS  za  leto  2013,  str.  17;  http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user
upload/pdf/lp/Devetnajsto_redno_letno_porocilo_Varuha_CP_RS_za_leto_2013.pdf.
4 Inšpektorat za delo v letnem poročilu 2013 ugotavlja,  da nasilje na delovnem mestu  postaja vse bolj pogost dejavnik
tveganja in posledično poškodb in smrti delavcev. V istem letu, ugotavlja Poročilo, je bilo nasilje tretji najbolj pogost vzrok
smrti delavcev. To se je zgodilo v 3 primerih. Vsi delavci so umrli zaradi uporabe strelnega orožja;  http://www.id.gov.si/
fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Splosno/LETNA_POROCILA/lp_2013_vlada_090614.pdf; o povezanosti korupcije z nasiljem
in  drugimi  odklonskimi  dejanji  v  delovnem  okolju,  glejte,  npr.: OECD  (2012):  Whistleblower  Protection,
http://www.oecd.org/cleangovbiz/50042935.pdf;  o  zaščiti,  npr.:  Worth,  M.  (2013):  Whistleblowing  in  Europe:  Legal
Protections for Whistleblowers in the EU, Transparency International.  
5 Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Otvoritev sodnega leta 2014, 11. februar 2014, stran 12. Isti dokument v opombi pod
črto št. 6 navaja, da je od skupno 7.938 v letu 2013 prejetih delovnopravnih zadev na vseh delovnih sodiščih prve stopnje
(Pd) in Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (Pdp) v kar 3.895 (49,1%) tožena stranka Republika Slovenija.
http://www.sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2014021113142777&static_id=20140211100532;  Državno  pravobranilstvo
Republike  Slovenije,  Letno  poročilo  2013,  str.  50,  69-71;  http://www.dp-rs.si/fileadmin/dp.gov.si/
pageuploads/LETNO_POROCILO/Letno_porocilo_DPRS_2013.pdf.
6 Glej:  Dodič  Fikfak,  M.,  Kriza  in  zdravje  delavcev  v  javnem  in  zasebnem  sektorju  –  predstavitev  podatkov;
https://www.google.si/?gws_rd=ssl#q=metoda+dodi%C4%8D+zdravje+v+javnem+sektorju. 
7 Statistični Urad, Kazalniki revščine in socialne izključenosti,http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6490.
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ki z vključevanjem poudarjajo družbeno odgovornost in pravičnost, enakost in socialno kohezijo,
okoljsko trajnost in trajnostni družbeni razvoj.8

- Uvodna ocena stanja v Predlogu strategije JU 2020 naj se razširi  in zdajšnji pristop nadgradi z
elementi celostnega in vsestranskega delovanja, tako da se čim bolj približa vlogi povezovalnega
strateškega dokumenta v odnosu sistema javne uprave do sektorskih politik in strategij države.
Več pozornosti naj nameni preglednosti (transparentnosti) po posameznih sektorjih, funkcionalni
analizi  in  prioritetam države po posameznih strateških področjih,  kot so denimo gospodarska
konkurenčnost na eni ter družbena odgovornost s človekovimi pravicami in socialno kohezijo na
drugi strani, prostorsko načrtovanje in okoljska trajnost, znanje in obveščenost, vključujoč javni
prostor…  

- Predlog strategije JU 2020  nedvomno ima osrednjo in povezovalno vlogo na vseh področjih javne
uprave na državni in lokalni ravni: od prostora, infrastrukture in zdravstva do javne varnosti in
notranjih  zadev.  Zato  ponovno  poudarjamo  vlogo  celostnega  pristopa,  sistematičnega  in
sistemskega  delovanja  pri  strateškem  načrtovanju,  da  je  pozorno  na  prioritete  po  sektorjih,
obenem pa pri vseh strateških področjih upošteva poseben ustavni položaj lokalne samouprave.
Tu se navezujemo na javna stališča in ugotovitve pristojnih organov o potrebi po celostnem in
preglednem, bolj  transparentnem odnosu med državnimi  organi  do nalog  in  delovanja  javne
uprave v organih lokalne skupnosti.9 

- V  razmerju  med  državo  in  lokalno  samoupravo  naj  Predlog  strategije  JU  2020  nameni  več
podpore in nadzora pri vključevanju, transparentnosti in uvedbi t.i. zakonodajne sledi pri pripravi
in sprejemanju lokalnih predpisov. Glede tega posebej poudarjamo potrebo po ustreznih pogojih
za  dejavno  vključevanja  državljank  in  državljanov  ter  civilne  družbe  pri  urejanju  prostora  in
naravnega okolja,  tako kot  je  v  zvezi  z  določili  Arhuške konvencije  na področju  prostorskega
načrtovanja lansko leto (2014) opozorilo Ustavno sodišče.10        

- Predlog  strategije  JU  2020  naj  se  na  vseh  ravneh  organizacije  in  strukture  javne  uprave
natančneje  opredeli  do  tveganja  organizacijske  raznovrstnosti,  ki  ga  omenja,  sklicujoč  se  na
OECD-SIGMA.  Natančno  naj  oceni  potrebo  po  številu  podpornih  služb  in  natančneje  preveri
njihove predloge glede uvajanja  novih ali vztrajanja pri preživelih modelih, registrih in zunanjih
presojah, ki lahko brez strateškega premisleka in celostnega pristopa namesto napredka finančno
in  administrativno  obremenijo  razvoj,  učinkovitost  in  smotrnost  delovanja  javne  uprave  pri
neposrednem zagotavljanju primarnih storitev za ljudi in razvoj družbe. Menimo, da se bo brez
tega tveganje nadaljnjega upadanja družbene, gospodarske in trajnostne konkurenčnosti družbe
in  države,  kot  je  za  trenutno  stanje  institucionalnega  okolja  v  Sloveniji  razvidno  iz  Poročila
svetovne  konkurenčnosti,  na  katero  se  sicer  Predlog  strategije  JU  2020  sklicuje,  še  naprej

8 Op. cit. št. 2 (http://www.ier.si/files/WEF%202013 koncno%20porocilo_11-11-2013.pdf).
9 Denimo Računsko sodišče RS, opozorilo glede neusklajenosti in neodzivnosti ministrstev ter njihovih podpornih služb pri 
zagotavljanju strokovne pomoči in nadzora na področju lokalne samouprave, Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, 
št. 320-17/2010/110, datum 5.3.2012 http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC73BA090AA4B8946C12579B9001E4E89/   
$file/Obcine_RSP.pdf. 
10 Ustavno sodišče RS, Odločba, št. U-I-43/2013, datum 09.01.2014 (Uradni list RS, št. 76/2014): »Iz 7. člena Aarhuške 
konvencije izhaja dolžnost pogodbenice, da zagotovi pregledno in pravično udeležbo javnosti pri pripravi načrtov in 
programov v zvezi z okoljem. Aarhuška konvencija zavezuje Republiko Slovenijo, zato bi moral zakonodajalec v zakonu, ki je 
pravna podlaga za izdajo načrtov in programov v zvezi z okoljem, določiti postopkovna pravila za učinkovito vključitev 
javnosti v pripravo teh aktov. Ker 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju tega ne 
določa, je v neskladju s 7. členom Aarhuške konvencije in posledično z drugim odstavkom 153. člena Ustave«; 
http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US30519?q=U-I-43%2F13); glejte tudi, infra, pripombe in predlogi k Predlogu strategije
JU 2020 v delu: 6.5. Izboljšanje zakonodajnega okolja. 
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http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC73BA090AA4B8946C12579B9001E4E89/%20$file/Obcine_RSP.pdf
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC73BA090AA4B8946C12579B9001E4E89/%20$file/Obcine_RSP.pdf
http://www.ier.si/files/WEF%202013%20koncno%20porocilo_11-11-2013.pdf


stopnjevalo, stanje pa slabšalo. 

- V povezavi s tveganjem organizacijske raznovrstnosti, predimenzioniranosti in neučinkovitosti naj
Predlog  strategije  JU  2020  uvodoma  poudari  in  po  posameznih  strateških  področjih  opravi
temeljito analizo političnih kadrovanj in političnih vplivov, ki z nenadzorovano politično diskrecijo
(samovoljo) segajo onkraj načel transparentnosti ter politično nevtralne, korektne in strokovno
stabilne javne uprave. 

- Predlog strategije JU 2020  naj skrbno analizira strateško vprašanje vpliva politike na strokovni del
javne  uprave,  kar  že  nekaj  časa  opozarjajo  tudi  upravno-pravni  strokovnjaki,  da  vsakokratna
zamenjava  političnega  vrha  z  vedno  novimi  političnimi  funkcijami  in  kadrovanji  ne  vpliva
pretirano na nujno potrebno stabilnost in predvidljivost strokovnega upravnega dela po resorjih
ali celo nižjih organizacijskih ravneh javne uprave. S tem bi Predlog strategije JU 2020 pomembno
prispeval k stabilizaciji in razvoju politično nevtralne, nepristranske in strokovno neodvisne javne
uprave. To bi po našem mnenju pripomoglo k večji odprtosti in preglednosti (transparentnosti)
upravljanja javnih zadev in javnega premoženja. Na drugi strani bi omejilo nejavne, nedovoljene
vplive na strokovni del javne uprave, na medije,  gospodarstvo, pravosodje in druga strateško
pomembna  področja  pravne  države.  Z  vključevanjem  državljank  in  državljanov  ter  ostalih
prebivalcev pri upravljanju javnih zadev in javnega premoženja pa zagotovo spodbudilo zaupanje
ljudi v politične in pravne institucije.

 
- Na strateških področjih, kjer obravnava načela in ukrepe za spodbujanje znanja in etosa javne

uprave, naj Predlog strategije JU 2020 že uvodoma bolj sledi novejšim smernicam mednarodnih
institucij,  denimo OECD, ki v zvezi z znanjem, etiko in integriteto poudarjajo pomen temeljnih
načel  in vrednot pravnega sistema – ustave,  kot tudi  priporočilom glede uporabne vrednosti
celostnega  pristopa  in  vsestranskega  (multidisciplinarnega)  delovanja  pri  razvoju  in  prenosu
(diseminaciji) znanja ter praktičnem reševanju etičnih dilem in problemov v javnem sektorju.11

- Uvodna poglavja Predloga strategije JU 2020 (1 do 5) naj vzpostavijo strateški okvir in temeljna
izhodišča, da se lahko uradniški etos tudi v skladu z načrtovano politiko Vlade RS o kakovosti in
vrednotah javne uprave krepi na podlagi enovite in stabilne etične infrastrukture, 12 ki predvsem z
etiko  ustave  in  obvezujočih  mednarodnih  aktov  prežema  sestavine  in  funkcije  vodenja,
organizacijsko  kulturo  in  strukturo  na vseh ravneh javne upravne organizacije:  od  sistemskih
vprašanj  lokalne  in  državne  ravni  do  mikro-ravni  delovnega  okolja  posameznih  organov  in
organizacij v javni upravi ter pri zaposlenih.

11 OECD (2013): Ethics Training for Public Officials: Policy recommendations;  http://www.oecd.org/corruption/acn/library/
EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf.
12 Glede  pojma  „etična  infrastruktura“,  glejte:   OECD  (2005):  Public  sector  integrity:  a  framework  for  assessment;
http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/OECD_Publication_Public_Sector_Integrity
_-_a_framework_for_assesment.pdf;  Anello,  E.  (2006):  Ethical  Infrastructure  for  Good  Governance  in  the  Public
Pharmaceutical Sector, World Health Organization – WHO; http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/
Ethical_Infrastructure.pdf;  glejte tudi:  OECD (1996),  Public  Management Occasional  Papers  No.  14, Ethics in the Public
Service: Current Issues and Practices; http://78.41.128.130/dataoecd/59/24/1898992.pdf.

http://78.41.128.130/dataoecd/59/24/1898992.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/%20Ethical_Infrastructure.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/%20Ethical_Infrastructure.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/OECD_Publication_Public_Sector_Integrity_-_a_framework_for_assesment.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/OECD_Publication_Public_Sector_Integrity_-_a_framework_for_assesment.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/library/%20EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/library/%20EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf


Mnenja in predlogi k posameznim delom osnutka gradiva z obrazložitvijo:

6. Poglavja z operacionalizacijo ključnih strateških ciljev
6. 1. Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do korupcije

Podpiramo stališče  Predloga  strategije  JU  2020,  da  je  ničelna toleranca do korupcije  pomemben
strateški cilj. Za njegovo uresničitev so po naši oceni med ključnimi dejavniki nepridobitne organizacije
civilne družbe, vključujoč javni prostor, svoboda medijev in oblikovanje javnega mnenja s čim manj
nejavnih in nedovoljenih vplivov na odločanje o javnih zadevah in javnem premoženju. 

Zgodnje analize v sredini 90' prejšnjega stoletja kažejo,  da je v delovanju, financiranju in prevladi
političnih strank ter z njimi povezanih lobijev pri posvetovanju in interesnem posredovanju (policy
omrežja), lobiranju in drugih nejavnih vplivih na oblikovanje in sprejemanje javnih politik in javnih
predpisov, glavna ovira vključevanju in participaciji državljank in državljanov.13

Tu so še vprašanja finančne (ne)transparentnosti in (ne)enakosti pri dostopu do javnih sredstev, pri
čemer bi bilo treba tudi na področju civilne družbe razmejiti in določiti natančna merila financiranja
nepridobitnih in  prostovoljskih  organizacij  na eni  ter  pridobitnih omrežij  ali  natančneje lobijev  na
drugi strani, za katere so upravičeni pomisleki, da se povezujejo in delujejo bolj v zasebnem interesu,
financirajo pa se z javnimi sredstvi.

Na vseh področjih javne uprave bi bilo treba tudi z usposabljanjem in ozaveščanjem nameniti več
odgovornosti za finančno transparentnost pri zagotavljanju enakosti žensk in moških v dostopu do
javnih finančnih sredstev (ang. gender-responsive budgeting). Na tem področju so sicer v Sloveniji
storjeni  določeni  koraki  v  formalnem smislu,  dejansko pa je  še daleč od ustreznih rešitev,  kot  jih
poznajo v primerljivih državah EU.14    

Strinjamo se torej, da je korupcija resen problem. Obenem ugotavljamo, da še zdaleč ni edina oblika
odklonskosti/deviantnosti v družbi. Če pogledamo primerljive podatke mednarodnih dokumentov, na
katere se Predlog strategije JU 2020 sklicuje, npr. Poročilo o svetovni konkurenčnosti, ocena  vpliva
korupcije  na  konkurenčnost  v  Sloveniji  ni  edini  in  ne  največji  problem  institucionalnega  okolja.
Poročilo Komisije EU o stanju korupcije navaja, da je povprečje izkušenj s korupcijo v Sloveniji (3%),
kar je  celo manj od povprečja EU (4%). Zato menimo, da bi morali biti vsaj enake pozornosti deležni
še drugi problemi oziroma odklonski pojavi, kot sta denimo neučinkovitost in potratnost države (javne
uprave), ki sta v omenjenem Poročilu o konkurenčnosti z negativnimi vplivi v Sloveniji uvrščeni nad
korupcijo.

Pretirano poudarjanje korupcije, ki očitno ne ustreza dejanskemu stanju, vsaj kar zadeva operativni,
administrativni  del javne uprave v Sloveniji – tako tudi Komisija za preprečevanje korupcije v svojih

13 Razmerja moči in vpliva, na drugi strani možnosti vključevanja državljank in državljanov v politične procese upravljanja
javnih zadev in javnega premoženja so danes kvečjemu še slabše kot v zgodnjih letih po osamosvojitvi; glejte o tem, npr.:
Ribičič, C., Igličar, A., Kečanović, B., Inštitut za ustavno pravo v Ljubljani, v: Habič, S. (ur.) (2014): Lobiranje v Sloveniji: poziv k
transparentnemu  in  etičnemu  lobiranju,  Transparency  International  Slovenija  –  Društvo  Integriteta;
http://www.transparency.si/8-novice/68-lobiranje-v-sloveniji-poziv-k-transparentnemu-in-eticnemu-lobiranju. 
14 Republika Avstrija, denimo, je s tem namenom pred leti spremenila celo Ustavo, da bi tako dejansko zagotovila enakost
žensk  in  moških pri  javnem financiranju;  glejte:  Jauk,  V  (2014):  Gender  Budgeting,  Making Effective  Equality  between
Women and Men a Reality … Step by Step to a Gender-equal Budget, Federal Minister for Education and Women's Affairs,
Dunaj;http://www.imaggendermainstreaming.at/cms/imag/attachments/3/9/6/CH0601/CMS1395908786340/
folder_gender_budgeting_(englisch).pdf. 

http://www.imaggendermainstreaming.at/cms/imag/attachments/3/9/6/CH0601/CMS1395908786340/%20folder_gender_budgeting_(englisch).pdf
http://www.imaggendermainstreaming.at/cms/imag/attachments/3/9/6/CH0601/CMS1395908786340/%20folder_gender_budgeting_(englisch).pdf
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letnih  poročilih  več  let  zaporedoma  ugotavlja,  da  korupcija  v  tem  administrativnem  pomenu  ne
predstavlja večjega problema – lahko strateškim ciljem razvoja javne uprave bolj škoduje kot koristi.
Strateško planiranje pa tudi z gledišča objektivnosti terja uravnotežene in natančne ocene. 

Dejstvo, da je problem korupcije v Sloveniji sistemske narave, je splošno znano. Zato bi moral imeti
Predlog strategije JU 2020 bolj natančne podatke, kaj so poglavitni vzroki, ki proizvajajo sistemsko
korupcijo, da so lahko cilji in sredstva za njeno obvladovanje bolj natančno opredeljeni in učinkoviti. 

Ponavljanje splošno znanih dejstev in posplošene  ocene o domnevno vseprisotni korupciji po našem
mnenju  preusmerja  pozornost  od  ravno  tako  ali  celo  bolj  nevarnih  pojavov  odklonskosti,  kot  so
denimo druge najtežje  oblike  kriminala  in  skrajnega nasilja,  izključevanje,  revščina in  bolezenska
stanja pri zaposlenih, zlorabe oblasti, trgovanje z vplivom… Dejstvo je, da se javna uprava z njimi vse
bolj srečuje, tako v svojem delovnem okolju kot pri opravljanju uradnih nalog. 

Posebej  poudarjamo  vprašanja  javne,  nacionalne  in  naddržavne,  EU  varnosti  glede  boja  proti
terorizmu  in  organiziranemu  kriminalu.  Očitno  je,  da  sta  stopnjevanje  represije  in  t.i.  tankovska
demokracija  na  tem  področju  prišli  do  točke,  ko  je  treba  iskati  nove  načine  za  reševanje  tega
akutnega problema, ki zadeva vse večji del svetovne varnosti in držav. Tudi glede tega se je treba
ozreti po modelih vključevanja, družbene pravičnosti,  socialne kohezije…, da se namesto blodnega
kroga  represije  v  boj  proti  terorizmu  in  organiziranemu  kriminalu  vključijo  socialni  dejavniki,  še
posebej pri mladih. 

S premišljeno strategijo, vsestranskim delovanjem, ne nazadnje z medgeneracijskim sodelovanjem bi
bilo  treba  spodbujati,  podpreti  (opolnomočiti)  mlade,  da  smisel  življenja  v  skupnosti  iščejo  v
vrednotah  novega  humanizma in  ne  morda  terorizma,  kriminala  ali  drugih  oblikah  odklonskosti.
Razvoj javne uprave v načrtovanem obdobju bi moral ta vidik jemati kot strateški cilj z  vsaj enakimi,
če ne celo večjimi razlogi tveganosti za ljudi in skupnost kot je korupcija. Njegovo uresničevanje pa v
čim večji  meri  povezovati še z medgeneracijskim sodelovanjem, solidarnostjo,  socialno kohezijo  in
ostalimi vrednotami vključujoče družbe – družbe enakih možnosti za vse.  

Nadalje Predlog strategije JU 2020 se v povezavi s strateškim ciljem »ničelne tolerance do korupcije«
ne opredeljuje dovolj natančno niti do odprtih vprašanj sedanjega modela preprečevanja korupcije. O
pomanjkljivostih in možnostih za izboljšanje govorijo različni dokumenti mednarodnih institucij,  od
Komisije  EU  do  ugotovitev  OECD  in  Transparency  International,  npr.  na  področju  lobiranja  in
obvladovanja  odklonskih  dejanj  v  političnih  procesih,  pri  upravljanju  javnih  zadev  in  javnega
premoženja.15 

Na  nekatera  odprta  vprašanja,  ki  med  drugim zadevajo  ustavno varstvo  pravic  posameznika  pri
uporabi  zakonskih  določb  o  preprečevanju  korupcije  po  ZIntPK,  so  opozorili  avtorji  strokovnega
mnenja Inštituta za ustavno pravo.16 

S podobnimi razlogi, kot jih povzema navedeno mnenje, je bila vložena zahteva za oceno ustavnosti
ZIntPK. Ustavno sodišče RS je sicer zahtevo zavrglo iz razloga poteka mandatnega obdobja Državnega
zbora in s tem povezanega pravnega dejstva, da je skupina poslank in poslancev prejšnjega sklica
(vlagatelji zahteve) izgubila zakonsko sposobnost biti predlagatelj postopka pred Ustavnim sodiščem.
Toda dvom glede spornih določb ZIntPK ostaja in predstavlja strateško tveganje v protikorupcijskem

15 Glejte; op. cit. Št. 13.
16 Glejte: Ribičič, C. Pirnat, R. Čebulj, J., Ustavnopravna analiza predlogov za spremembe zakonodaje s področja 
preprečevanja korupcije, Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana, str. 75; http://ustava.si/wpcontent/uploads/ 
2014/02/Ustavnopravna-analiza-novele-ZINTPK_Pravno-mnenje-IUP_14-2-2014.pdf).
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delovanju države. 

Pripominjamo, da smo se v okviru analize Predloga strategije JU 2020 seznanili tudi z gradivom Vlade
RS, v katerem je napoved prenove zakonske ureditve protikorupcijskega delovanja po ZIntPK. Ker je
zdaj že Vlada RS prepoznala zadevno vprašanje kot prioriteto, da je treba najprej proučiti in novelirati
ZIntPK, je to dodaten argument v prid našemu mnenju, da na odprta vprašanja zakonske ureditve ni
mogoče vezati dolgoročnih strateških ciljev in prihodnjega razvoja javne uprave.17      

Zato je najbrž upravičen pomislek, da ob tako izraženem dvomu ni najbolj  priporočljivo oblikovati
dolgoročne strategije razvoja javne uprave in »ničelno toleranco« do korupcije vezati na zakonsko
ureditev po ZIntPK, ne da bi  predhodno opravili  celovito oceno njegovih določb in z noveliranjem
odpravili pomanjkljivosti.

Predlogi: 
- Z »ničelno toleranco« vzpostaviti odgovoren odnos do vseh odklonskih dejanj v  delovnem okolju

in v zvezi z delom v javni upravi, ne le do korupcije.

- V  odprtem  dialogu  z  nepridobitnimi  organizacijami  civilne  družbe  celostno  in  vsestransko
podpreti vključevanje državljanov in drugih prebivalcev v procese odločanja in upravljanja javnih
zadev in javnega premoženja, zlasti ko gre za pomoč, zagovorništvo in opolnomočenje šibkejših
posameznikov in skupin.

- Okrepiti vključujoč  javni prostor, da se v kar največji možni meri odpravijo vzroki nejavnih in
drugih nedovoljenih vplivov na medije in oblikovanje javnega mnenja ter tako izboljšajo možnosti
za odprto komunikacijo in dejavno vključevanje zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb  v procese
nastajanja in sprejemanja javnih politik in predpisov na lokalni in državni ravni, zlasti ko gre za
vprašanja  varstva  pravic  in  okoljske  trajnosti,  družbene  odgovornosti,  konkurenčnosti  in
trajnostnega razvoja.  

- Opraviti celovito analizo ureditve po ZIntPK in tudi v strateškem pogledu pretehtati, ali je pred
tem in napovedanim noveliranjem tega zakona smotrno vezati strategijo na določbe in ukrepe
protikorupcijske zakonodaje, za katere je tako v strokovni kot širši javnosti izražen dvom glede
njihove učinkovitosti .

6.1.1. Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave

Strinjamo se z oceno glede pomena odprtega in transparentnega delovanja javne uprave. Prav tako,
da je pri tem ključna pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je zapisana v 39. členu Ustave
Republike Slovenije. 

Ob tem pa menimo, da ne kaže spregledati tudi ustavne pravice državljank in državljanov, da v skladu
s  44.  členom  Ustave  RS  sodelujejo  pri  upravljanju  javnih  zadev.  Ker  gre  za  prvino  načela
demokratičnosti  (1.  člen Ustave RS),  je po našem mnenju ustavna pravica iz  44.  člena Ustave RS
posebnega pomena za demokracijo ter odprto, pregledno (transparentno) upravljanje javnih zadev in
javnega premoženja. Ker se skupaj s pravico 39. člena Ustave RS osredotoča na pravico upravljanja
javnih zadev, zagotavlja široke možnosti vključevanja in dostopa do podatkov v političnih in upravnih

17 Prenovljen Program ukrepov vlade za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016; http://www.vlada.si/delo_vlade/ 
gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF
%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F335a2aa2ee9d131ec1257dc700301ffd
%3FOpenDocument&cHash=689a8712b6680738bb86b28e9e503c52.
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procesih,  je  44.  Člen  Ustave  RS  po našem mnenju  ključnega  pomena še  za  odpravljanje  vzrokov
demokratičnega primanjkljaja, na drugi strani za dejavno vključevanje državljank in državljanov ter
javni nadzor pri upravljanju javnih zadev in javnega premoženja. 

Navedeno je potrebno poudariti tudi zato, ker Predlog strategije JU 2020 kljub siceršnjemu navajanju
ukrepov  za  povečanje  demokratične  participacije  po  našem  mnenju  ne  daje  dovolj  poudarka
zmanjševanju  demokratičnega  primanjkljaja  na lokalni  in  državni  ravni.  S  tem je  povezana vrsta
vprašanj  glede  spodbujanja  transparentnosti  v  političnih  procesih,  pri  oblikovanju  in  sprejemanju
javnih  politik  in  predpisov  v  zakonodajnem  ali  drugih  pravodajnih  postopkih,  glede  uvedbe  t.i.
zakonodajne sledi,  učinkovitega nadzora lobiranja in  obvladovanja odklonskih dejanj v  političnem
delu upravljanja javnih zadev in javnega premoženja. 

Predlogi: 
- Predlog strategije JU 2020 naj za uresničevanje ciljev v tem poglavju s poudarkom vključevanja

nameni več pozornosti pravici do soupravljanja in državljanskega nadzora nad delovanjem javne
uprave, nad odločanjem o upravljanju javnih zadev (44. Člen Ustave RS). Bolj natančno naj oceni
stanje  in  oblikuje  strateška  izhodišča  prihodnjemu  delovanju  javne  uprave  pri  zmanjšanju
demokratičnega deficita in zagotavljanju širokih možnosti, da lahko državljanke in državljani, pa
tudi ostali prebivalci z vključevanjem v odprtem javnem prostoru dejavno sodelujejo v političnih
in upravnih procesih, kjer se odloča o njihovem družbenem položaju in iskanju smisla življenja v
družbeni skupnosti. 

- Zahteva  po  transparentnosti  naj  odraža  tudi  zahtevo  po  dosledni  uporabi  in  prilagajanju
metodologije za oceno učinkovitosti predpisov (RIA). Poudari naj odgovornost javne uprave za
nomotehniko, kakovost besedil, transparentnost  in obvladovanje tveganja v zakonodajnem ter
drugih pravodajnih (legislativnih) postopkih na državni in lokalni ravni. 

- Predlog strategije JU 2020 naj oblikuje strateške podcilje, ki bodo v prizadevanja za odgovorno,
odprto in  transparentno delovanje  javne uprave smiselno zajeli  uvedbo »zakonodajne sledi«,
skladno s priporočili Parlamenta in Komisije EU, tako pri sprejemanju zakonov in drugih državnih
predpisov kot splošnih aktov lokalne oblasti in aktov drugih institucij javnega sektorja.

     
6.1.2. Ničelna toleranca do korupcije in krepitev integritete 

Navezujemo se na zgornje besedilo in poudarjamo, da Predlog strategije JU 2020 tudi v tem poglavju
namenja pozornosti »dosedanjim korakom«, ki so bolj ali manj znani. Po drugi strani pa je z oceno
stanja in utemeljitvami strateških ciljev premalo usmerjen v prihodnost, kar naj bi bil sicer namen
strateškega planiranja . 

Glede krepitve integritete se ob upoštevanju problema korupcije se neogibno vračamo h kazalnikom
izključevanja, nasilja in slabega zdravstvenega stanja zaposlenih s tipičnimi znamenji izključujočega
delovnega  okolja,  slabih  medsebojnih  odnosov,  klikarstva,  pomanjkanja  odgovornosti  in  drugih
dejavnikov  tveganja,  ki  ravno tako kot  korupcija  ali  celo še  bolj  spodkopavajo integriteto v javni
upravi in zaupanje ljudi v javne ustanove,  posledično pa proizvajajo še delovne spore in odškodninske
zahtevke  proti  državi.  Glede  tega  ni  zanemarljiv  podatek  pravosodnih  organov,  da  država  kot
delodajalec povzroča kar polovico vseh delovnopravnih sporov, ki jih obravnavajo pristojna sodišča.18

18 Glejte o tem: op. cit. št. 5;  http://www.sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2014021113142777&static_id=20140211100532;
http://www.dp-rs.si/fileadmin/dp.gov.si/     pageuploads/LETNO_POROCILO/Letno_porocilo_DPRS_2013.pdf.

http://www.dp-rs.si/fileadmin/dp.gov.si/%20pageuploads/LETNO_POROCILO/Letno_porocilo_DPRS_2013.pdf
http://www.sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2014021113142777&static_id=20140211100532


Ponovno torej poudarjamo, da bi moral  Predlog strategije JU 2020 vprašanje »ničelne tolerance«
obravnavati celostno, tako kot ugotavlja tudi Konvencija Združenih narodov proti korupciji, ko že v
preambuli  poziva k vsestranskemu, multidisciplinarnemu delovanju.  Nato pa v prvem odstavku 5.
člena poziva države k sledečemu: »Vsaka država pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svojega
pravnega sistema sprejema in izvaja ali uporablja učinkovite in usklajene protikorupcijske usmeritve,
ki spodbujajo sodelovanje družbe in izražajo načela vladavine prava, ustreznega vodenja javnih zadev
in ustreznega upravljanja javnega premoženja, integriteto, preglednost in odgovornost«.19 

Predlogi:
- Predlog strategije JU 2020 naj uporabi standard »ničelna toleranca« za vsa odklonska dejanja v

javnem sektorju, ne le za korupcijo. 

- S celostnim pristopom in oceno stanja naj se Predlog strategije JU 2020 opredeli do zakonske
ureditve in učinkovitosti sedanjega modela preprečevanja korupcije po ZIntPK; še-le nato oblikuje
strateške cilje in ukrepe ničelne tolerance in krepitve integritete, tako kot smiselno izhaja tudi iz
zgoraj navedenega Programa Vlade RS na področju boja proti korupciji. 

- Pri ničelni toleranci do vseh odklonskih dejanj v javnem sektorju, ne le pri korupciji, bi bilo treba
ponovno uveljaviti primarno vlogo in odgovornost vodstva za stanje in učinkovitost kontrolnega
okolja, kot je smiselno določeno v predpisih in strategiji o odgovornosti za učinkovitost sistema
notranjih  kontrol.  Vodstvu  organizacijskih  enot  bi  bilo  treba  dati  tudi  več  možnosti  pri
uveljavljanju  reda  in  odgovornosti  v  notranjem  okolju,  tako  v  smislu  spodbujanja  znanja  in
obveščenosti kot obvladovanju in sankcioniranju odklonskih ravnanj. Glede tega, menimo, da tudi
uvajanje centralnih registrov tveganja ne bo dalo želenih rezultatov, ker je smisel obvladovanja
tveganja v razvoju kulture in integritete v samem okolju, kjer tveganja nastajajo. V nasprotnem
velja znani rek: daleč od oči daleč od srca (tveganj in posledic).

- Kar zadeva učinkovit odziv na korupcijska dejanja, je po našem mnenju v danih razmerah, na
katere  vplivajo  zgoraj  navedeni  dejavniki  zakonske  ureditve  in  odprtih  vprašanj  njene
učinkovitosti,  potrebno  pretehtati  tudi  možnosti  za  krepitev  policijskega  delovanja  pri
obvladovanju korupcije v javnem sektorju, tako v preventivnem kot represivnem pomenu. S tem
bi  imela  tudi  protikorupcijska  komisija  več  možnosti  za  specializirano  in  tem bolj  učinkovito
delovanje na svojem področju.

Uradniški etos in integriteta

Menimo, da Predlog Strategije JU 2020 ne namenja dovolj pozornosti celostnemu pristopu pri krepitvi
uradniškega etosa, razvoju in prenosu znanja o etiki in integriteti javnega delovanja ter praktičnemu
reševanju etičnih dilem. 

Tudi v tem delu Predlog strategije JU 2020 predvideva nadaljevanje izvajanja nekaterih ukrepov po
določbah  ZIntPK,  kot  je  obvladovanje  korupcijskega  tveganja  s  sklicevanjem na  metodologijo  t.i.
načrta integritete, ne da bi bila pred tem opravljena ocena učinkovitosti in smotrnosti tega ukrepa
glede namena zakonodajalca.20  

19 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200828.
20 Potrebo po proučitvi tega vprašanja ugotavlja navedena ustavnopravna analiza zakonske ureditve načrta integritete po 
ZIntPK; http://ustava.si/ wpcontent/uploads/2014/02/Ustavnopravna-analiza-novele-ZINTPK_Pravno-mnenje-IUP_14-2-
2014.pdf).

http://ustava.si/%20wpcontent/uploads/2014/02/Ustavnopravna-analiza-novele-ZINTPK_Pravno-mnenje-IUP_14-2-2014.pdf
http://ustava.si/%20wpcontent/uploads/2014/02/Ustavnopravna-analiza-novele-ZINTPK_Pravno-mnenje-IUP_14-2-2014.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200828


Če  je  bila  analiza  t.i.  načrtov  integritete  medtem  opravljena,  bilo  po  našem  mnenju  potrebno
rezultate in argumente, ki pritrjujejo njegovi nadaljnji uporabi po sedanji ureditvi v ZIntPK, natančneje
prikazati  tudi  v  smislu  finančne  učinkovitosti  in  smotrnosti,  da  z  natančnostjo  podatkov  in
verodostojnostjo doseženih rezultatov upraviči tudi zaupanje javnosti. V nasprotnem, menimo, da bi
bilo uvajanje novih obveznosti na tem področju, ki jih niti sedanji ZIntPK ne predvideva, v nasprotju s
samim namenom zakonodajalca.   

Predlogi:
- Predlog  strategije  JU  2020  naj  oblikuje  dodatno (pod)poglavje  z  naslovom  Uradniški  etos  in

integriteta, da poudari celosten pristop in vsestranska prizadevanja na tem področju. S tem se bo
izognil  temu,  kar  uvodoma  ugotavlja  sklicujoč  se  na  poročila  OECD  –  SUIGMA,  da  zaradi
neustrezne raznovrstnosti  organizacijskih oblik in ukrepov zapade neučinkovitosti strategije.

- Glede znanja, izobraževanja in usposabljanja o etiki in integriteti naj se Predlog strategije JU 2020
še bolj zgleduje po najnovejših mednarodnih smernicah in priporočilih glede celostnega pristopa
in vsestranskega delovanja pri praktičnem reševanju etičnih dilem. 

- Predlog strategije JU 2020 naj bo po evalvaciji opremljen s temeljito oceno stanja, učinkovitosti in
tudi finančne smotrnosti uvajanja novih obveznosti javne uprave pri centralnih registrih tveganja
in sistemskih orodjih. Na podlagi tako opravljane analize in ocene naj pretehta tudi možnosti za
vzpostavitev enovite etične infrastrukture.21 

- Z drugimi besedami, za vzpostavitev celostnega in vsestransko dejavnega sistema obvladovanja
tveganj, reševanja etičnih dilem, institucionalizacije praktične etike in krepitve integritete, ki bo
služil kot racionalno sredstvo in ne morda kot samostojen strateški cilj.

- Pri prenovi etične infrastrukture naj Predlog strategije JU 2020 z vsemi potrebnimi sestavinami in
funkcijami  upravljanja,  vodenja  in  obvladovanja  odklonskosti  preide  k  multidisciplinarnemu
načelu,  se pravi  celostnem pristopu in vsestranskem delovanju.  V povezavi  s  tem naj  najprej
upošteva  temeljna  načela  in  vrednote  pravnega  sistema  –  ustave,  tako  glede  konteksta  kot
odgovornosti javne uprave v notranjem in širšem, družbenem okolju, na lokalni in državni ravni.
Menimo,  da  je  ta  cilj  mogoče  doseči  z  bistveno  manj  stroškov,  na  drugi  strani  pa  z  več
inovativnosti in učinkovitosti,  tako kot v svojih priporočilih in smernicah na področju etike in
integritete ugotavlja denimo OECD.22     

- Z vsem navedenim, menimo, da bi bilo smiselno v nadaljnji obravnavi Predloga strategije JU 2020
oblikovati  strateške  usmeritve,  da  se  etos  javne  uprave  razvija  duhu  časa  primerno.  S  tem
namenom bi veljalo vsaj krovne kodekse etike v javnem sektorju prenoviti tako, da zajamejo vse
bolj uveljavljena načela vključevanja, raznolikosti, enakosti žensk in moških, solidarnosti, socialne
kohezije, napredka, trajnostnega razvoja…  

6.2. Učinkovito upravljanje s človeškimi viri 

Sklicujoč  se na zgoraj  navedene predloge glede obvladovanja odklonskosti,  menimo,  da bi  moral
Predlog strategije JU 2020 v tem delu nameniti več pozornosti tudi varovanju dostojanstva in zdravja
zaposlenih.23 Po  drugi  strani  pa  tudi  več  odločnosti  pri  uveljavljanju  odgovornosti  za  delo  in

21 Glejte: op. cit. št. 11 in 12.
22 Op. cit. št. 11 (http://www.oecd.org/corruption/acn/library/ EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf).
23 Glejte: op. cit. št. 6.

http://www.oecd.org/corruption/acn/library/%20EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf


obvladovanje odklonskosti v notranjem okolju organizacijskih enot.  Vsaj s kratkim povzetkom stanja
delovnih sporov, za katere že pravosodni organi ugotavljajo,  da jih večinoma generira država kot
delodajalec, bi bilo treba omogoči širši javnosti, da se v nadaljnjem postopku strateškega planiranja
za  obdobje  2015-2020  seznani  z  načrtovanimi  ukrepi,  ki  bi  na  tem  področju  prispevali  tudi  k
zmanjšanju odškodninskih tožb proti državi.24 

6.3. Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev 

Podobno  kot  pri  predlogu  etične  infrastrukture  in  usposabljanj  za  krepitev  uradniškega  etosa,
predlagamo premislek  glede  celostnega  pristopa,  tako kot  smo zgoraj  povzeli  po  ugotovitvah  in
priporočilih OECD.25  

6.4. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi 

Predlagamo premislek, ali javna uprava ob siceršnji (pre)normiranosti nalog in procesov potrebuje
tako širok nabor sistemskih orodij kakovosti, odličnosti ipd. Namesto zunanjih plačljivih storitev na
tem področju, predlagamo preučitev možnosti za večjo vključitev Urada za kakovost in meroslovje.
Tam, kjer  so zunanje in  plačljive storitve neizogibne, pa tudi  premislek,  da bi  z  njegovo pomočjo
celostno, bolj pregledno in morda z manj stroškov zagotavljala večjo strokovno podporo javni upravi
pri sistemu vodenja kakovosti.  

6.5. Izboljšanje zakonodajnega okolja 

Pritrjujemo oceni stanja in rezultatom spremljanja Resolucije o normativni dejavnosti in metodologije
RIA. V obeh je po našem mnenju kar nekaj neizkoriščenih možnosti tudi za oceno tveganj korupcije in
drugih odklonskih dejanj v postopku priprave in sprejemanja javnih politik in predpisov.  

Kar zadeva oceno pomanjkljivosti posvetovalne, participativne demokracije, se prav tako strinjamo,
da  je  stanje  v  veliki  meri  posledica  ne  dovolj  razvite  kulture  ter  pomanjkljivega  delovanja  in
financiranja političnih strank ter z njimi povezanimi lobiji, ki bolj ali manj prikrito delujejo  na različnih
področjih.26 

V  okoliščinah nesorazmerne moči  in  vpliva  političnih  elit  in  z  njimi  povezanih  lobijev  vidimo tudi
glavne vzroke demokratičnega primanjkljaja in politične patologije, ki se med drugim odražata v vse
večji  apatiji,  volilnem absentizmu in nezaupanju ljudi v politične institucije in pravno državo. Zato
pozdravljamo namero v Predlogu strategije JU 2020 za izboljšanje stanja na tem področju. 

Spričo očitne prevlade moči  in vpliva političnih elit  in  z njimi povezanih lobijev smo že v uvodnih
pripombah  opozorili  na  potrebo  po  strateškem  premisleku,  celostnem  pristopu  in  vsestranskem
delovanju, da se politični vpliv na strokovni del javne uprave, tako pri njenih nalogah oblikovanja kot
izvrševanja  javnih  politik  in  predpisov,  omeji  v  organizacijskem,  funkcionalnem  in  kadrovskem
pomenu razvoja javne v strateškem obdobju 2015-2020 . 

Uvodoma in pri poglavju:  6.1.1., Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave; smo

24 Glejte op. cit. št. 5.
25 Glejte op. cit. št. 11 in 12. 
26 Op. cit. št. 13.



opozorili  na  potrebo  po  večji  odgovornosti  za  oceno  učinkovitosti  (RIA),  nomotehniko,  kakovost
besedil,  transparentnost  in  obvladovanje  tveganja  v  zakonodajnem  ter  drugih  pravodajnih
(legislativnih) postopkih na državni in lokalni ravni, kar pri izboljšanju zakonodajnega okolja ugotavlja
sam Predlog strategije JU 2020.

Predlogi:    
- V tem delu lahko le podpremo Predlog strategije JU 2020 s predlogom, da naj odločno vztraja že

pri uresničevanju načel Resolucije o normativni dejavnosti.27 

- To, kar Predlog strategije JU 2020 v tem delu premalo poudarja, čeprav je na nek način zajeto v
ugotovitvah glede neupoštevanja Resolucije o normativni dejavnosti in metodologije RIA, je po
našem mnenju zakonodajna sled. 

- Glede zakonodajne sledi ocenjujemo potrebo, da je to vprašanje urejeno strokovno in celovito,
tako  na  državni  kot  lokalni  ravni,  upoštevaje  pravila  nomotehnike,  standarde  RIA,  kot  tudi
smernice in priporočila Evropskega parlamenta in Komisije EU. 

- Ob vzpostavitvi zakonskih, poslovniških in nomotehničnih pogojev zakonodajne sledi predlagamo,
da se tudi z informacijsko podporo poveča preglednost (transparentnost) legislativnih postopkov
in  hkrati   zmanjša  odvečno  administriranje  na  tem  področju.  Glede  tega  podpiramo  zgoraj
navedeni  program  Vlade  RS,  ki  ugotavlja  pomen  zakonodajne  sledi  tudi  pri  obvladovanju
korupcije.28

- Ureditev  zakonodajne  sledi  naj  po  eni  strani  omogoča,  da  imajo  zainteresirani  posamezniki,
skupine, javnost ali civilna družba ter druge oblike posredovanja interesov široke  možnosti za
vključevanje  in  dostop  do  informacij,  ki  so  pomembne  za  participacijo  pri  oblikovanju  in
sprejemanju javnih politik in predpisov (spodbujanje vključujočega prostora in informacijskega
okolja).  Po  drugi  strani  naj  imajo  tudi  politični  odločevalci,  zlasti  poslanke  in  poslanci  v
zakonodajnem postopku čim bolj natančen vpogled in sledljivost interesnih vplivov v posamičnih
postopkih, tako da lahko v okviru svojih pristojnosti presojajo, kateri interesi so bili odločilni pri
oblikovanju posameznih rešitev.     

- Predlog strategije JU 2020 naj se v nadaljnjem postopku z analizo in oceno stanja opredeli tudi do
posrednih vplivov, ko se nejavni vpliv na javne politike in predpise izvaja pod pretvezo svobode
medijev. Praksa Novinarskega častnega razsodišča je nanje že opozorila. Prav tako Komisija za
preprečevanje korupcije v svojih letnih poročilih.29 

- Predlog strategije JU 2020 naj pretehta možnost, da v strateške (pod)cilje vključi ozaveščanje,
izobraževanje in usposabljanje medijev, lobistov in lobirancev ter širše javnosti glede vključevanja
v  postopke  oblikovanja  in  sprejemanja  javnih  politik  in  javnih  predpisov,  še  zlasti  ko  gre  za
interese šibkejših posameznikov in skupin.  

Datum poslanih predlogov:  25. januar 2015

27 Glejte: Igličar, A., Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti, priloga revije Pravna praksa št. 45/2014)
28 Op. cit. Št. 17.
29 Ibidem (http://www.transparency.si/8-novice/68-lobiranje-v-sloveniji-poziv-k-transparentnemu-in-eticnemu-lobiranju).
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