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Prošnja zainteresirani strokovni in drugi javnosti k posredovanju
mnenj in predlogov pri pripravi Strategije razvoja javne uprave 2020
(SJU 2020)

Uspešen razvoj javne uprave je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj je od njega pomembno
odvisen razvoj države in družbene blaginje. Državljani kot tudi poslovni subjekti namreč
potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno,
odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Potrebujemo servis, ki ne bo ovira pri delu
in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo,
ažurno odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov. Želimo imeti javno upravo, ki
bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje.
Od leta 2005 za področje delovanja javne uprave ni bilo sprejetega krovnega strateškega
dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno prenovo in modernizacijo, zato potrebujemo novo vizijo z
ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek.
Na Ministrstvu za javno upravo od septembra 2013 deluje delovna skupina za pripravo
Strategije razvoja javne uprave 2020, ki jo vodi strateški svet pod vodstvom ministra Borisa
Koprivnikarja in namestnice, državne sekretarke mag. Renate Zatler. Člani strateškega sveta
so: dr. Janez Stare, dr. Marko Ferjan, dr. Borut Rusjan. mag. Alenka Avberšek, mag. Tomislav
Nemec, Darko Stare, Štefka Korade Purg, Andrej Engelman, mag. Irena Roštan, mag. Janko
Burgar, mag. Dušan Pšeničnik, Matevž Hribernik. Mateja Sotler Štor, mag. Domen Bizjak, dr.
Roman Lavtar, Mojca Ramšak Pešec, mag. Jurij Bertok in Dejan Levanič.
Strategija razvoja javne uprave 2020 bo enoten strateški dokument, ki bo podlaga za dvoletne
akcijske načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave, ki
so:
1. odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do korupcije,
2. učinkovito upravljanje s človeškimi viri,
3. krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev,
4. sistem vodenja kakovosti v javni upravi,
5. izboljšanje zakonodajnega okolja,
6. modernizacija inšpekcijskega nadzora,
7. učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija in interoperabilnost ter
8. učinkovita raba virov.

V proces priprave strategije bi radi v čim večji meri vključili strokovno in drugo zainteresirano
javnost. Z namenom bolj kvalitetne, pregledne in enotne obravnave predlogov, predvsem pa z
namenom poenostavljenega podajanja mnenj in pripomb na gradivo, smo na Ministrstvu za
javno upravo oblikovali vzorec za posredovanje mnenj in predlogov. Na podlagi navedenega
vas naprošamo, da morebitne pripombe oziroma predloge posredujete v obliki, ki je predvidena
v vzorcu.
Vaša mnenja oziroma predloge pričakujemo najpozneje do 26. januarja 2015, na elektronski
naslov: gp.mnz@gov.si. Kontaktni osebi sta: Mateja Arko Košec, e-pošta: mateja.arkokosec@gov.si in Vesna Gajšek, e-pošta: vesna.gajsek@gov.si.

Lep pozdrav,

Boris Koprivnikar
MINISTER

Priloge:
- predlog Strategije razvoja javne uprave Republike Slovenije 2020
- vzorec za posredovanje mnenj in predlogov
- PPT predstavitev
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