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POVZETEK
Vsaka nova vlada se, preden nastopi svoje delo, ukvarja z vprašanjem, kako racionalizirati
in optimizirati delo ministrstev. Struktura nekaterih ministrstev se je v zadnjih letih precej
spremenila, tudi zaradi tega, ker so bili mandati posameznih vlad precej kratkotrajni. Cilj
zadnje reorganizacije je bilo zato združevanje, optimizacija in koordinacija glede na vsebino
posameznih področij. V diplomskem delu je predstavljena organizacija državne uprave.
Prikazane so organizacijske strukture vlad od leta 2012 dalje ter primerjava med njimi.
Prikazano je tudi gibanje števila zaposlenih v letih 2012, 2013, 2014 in 2015. Opisan je
postopek reorganizacije, ko gre za premeščanje javnih uslužbencev, ter aktivnosti, ki so
potrebne za učinkovitejše delo resorjev. Prikazani so tudi stroški v ministrstvih, ki so
posledica izvedenih reorganizacij. Na koncu je s primerjalno metodo in medčasovnim
analitičnim pregledom podan prikaz analize in primerjave strukturnih sprememb Ministrstva
za pravosodje v obdobju od leta 2012 do sredine leta 2015. Cilj diplomskega dela je preučiti
in analizirati strukturne spremembe ministrstev v obdobju od leta 2012 do leta 2015 ter
ugotoviti, kako so te spremembe vplivale na njihovo delovanje.
Ključne besede: reorganizacija, državna uprava, ministrstva, organizacijska struktura.
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SUMMARY
THE IMPACT OF THE REORGANIZATION OF MINISTRIES ON THEIR
OPERATION
Before taking office, each new government deals with the question of how to rationalize
and optimize the operation of ministries. In recent years, the structure of certain ministries
has changed significantly, in part because the terms of office of individual governments
were rather short-term. The aim of the latest reorganization was to merge, optimize, and
coordinate, in accordance with the contents of individual fields. The diploma thesis presents
the organization of state administration. It shows the organizational structures of
governments from 2012 onward, and compares them. It also shows the fluctuation in the
number of employees for 2012, 2013, 2014, and 2015. It describes the reorganization
process, during which public servants are transferred, and the activities needed for the
sectors to operate more efficiently. It also shows the costs incurred by ministries as a result
of the implemented reorganizations. It concludes with the correlation method and the time
analytical examination an analysis and comparison of the structural changes to the Ministry
of Justice for the period from 2012 to mid-2015. The aim of the diploma thesis is to examine
and analyse the structural changes in the ministries for the period from 2012 to mid-2015
and to determine how these changes affect on their operation.
Key words: reorganization, state administration, ministries, organizational structure.
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1

UVOD

Tema je izredno zanimiva in aktualna. Pred oblikovanjem nove vlade vsakokrat potekajo
pogovori o tem, kako racionalizirati in optimizirati delo ministrstev. Glede na to, da v
Sloveniji že kar nekaj časa nismo imeli vlade, ki bi zdržala celoten mandat, se torej struktura
ministrstev spreminja prepogosto, to pa za njihovo delovanje nikakor ni dobro. Velike
spremembe so se zgodile leta 2012, ko je predsednik vlade postal Janez Janša in se je
število ministrstev precej zmanjšalo. Nove spremembe so se nadaljevale že leto kasneje, ko
je predsednica vlade postala mag. Alenka Bratušek. Sledila je še ena sprememba, saj je
septembra 2014 vlada dr. Mira Cerarja ustanovila nekatera nova ministrstva. V treh letih se
je torej struktura državne uprave v Republiki Sloveniji večkrat spremenila in to za njeno
delovanje vsekakor ni dobro. Pred vsako spremembo je bil cilj posameznih vlad vzpostavitev
učinkovitejše strukture ministrstev, racionalizacija postopkov, zniževanje stroškov dela in
zniževanje števila zaposlenih. Seveda so bile določene spremembe potrebne. Splošno
mnenje pa je, da razdelitev po ministrstvih ni bila ustrezna. Cilj zadnje reorganizacije je bilo
zato združevanje, optimizacija in koordinacija glede na vsebino posameznih področij.
Cilj diplomskega dela je preučiti in analizirati strukturne spremembe ministrstev v obdobju
od leta 2012 do leta 2015 ter ugotoviti, kako so te spremembe vplivale na njihovo delovanje.
Zanimalo me bo, predvsem pri ministrstvih, ki so se v tem obdobju večkrat reorganizirala,
kakšna je bila njihova struktura in kako se je spreminjala. Namen diplomskega dela je
predvsem ugotoviti, ali so tako velike reorganizacije ministrstev v tako kratkem času
smiselne.
V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo, kjer sem s pomočjo indukcije
poskušala oblikovati splošne sklepe oziroma ugotovitve. Za prikaz posameznega ministrstva
je v ospredju analiza in interpretacija primarnih virov, kjer sem se opirala predvsem na
zakone in podzakonske akte. Osredotočila sem se na analizo in interpretacijo sekundarnih
virov, kjer sem uporabila strokovno literaturo predvsem za opredelitev ključnih teoretičnih
pojmov, ki so pomembni za razumevanje celotnega koncepta ter za predstavitev strukturne
ureditve ministrstev. Prikazan je tudi postopek reorganizacije in kakšni so koraki pri
prevzemanju javnih uslužbencev v nove resorje ter ob morebitnih premestitvah. Lotila sem
se tudi prikaza števila zaposlenih v ministrstvih ter kako se je spreminjalo glede na
reorganizacije. Sledi tudi prikaz postopkov glede informacijske podpore in ravnanja z
dokumentarnim in arhivskim gradivom. Zanimalo me je tudi, ali so reorganizacije dejansko
prinesle prihranke, ali pa so povzročile le še dodatne stroške resorjem. Na koncu je s
primerjalno metodo in medčasovnim analitičnim pregledom prikazana primerjava in analiza
organizacijske strukture Ministrstva za pravosodje, in sicer v obdobju od leta 2012 do
sredine leta 2015.
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2

PRAVNE PODLADE ZA DELOVANJE DRŽAVNE UPRAVE

2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Pomembnost ureditve državne uprave se kaže že v tem, da je tradicionalno zapisana v
ustavi, kjer morajo biti določene tudi pristojnosti državnih organov. Pooblastila državnih
organov morajo biti urejena in določena čim bolj natančno. Nekatere ustave tega ne urejajo
podrobno, spet druge urejajo tudi konkretna vprašanja. Večinoma pa velja, da se v okviru
državne ureditve urejajo položaj, pristojnosti, oblikovanje in medsebojna razmerja
zakonodajne veje oblasti, izvršilne veje oblasti ter sodne veje oblasti. Ustava Republike
Slovenije1 je precej splošna in v nekaterih delih celo pomanjkljiva. Nekatera temeljna načela
državne ureditve so zapisana že v splošnih določbah, nekatera pa v posebnih poglavjih. »V
120. členu je določeno, da organizacijo državne uprave, njene pristojnosti in način
imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon, v 121. členu pa, da naloge uprave opravljajo
neposredno ministrstva« (Virant, 2004, str. 96). Ustava torej določa le najpomembnejša
načela na področju organizacije državne uprave.

2.2 ZAKON O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
Ker ustava precej splošno ureja državno ureditev, je le-ta podrobneje urejena v zakonih. Ti
urejajo različna področja organizacije državne uprave. Zakon o Vladi Republike Slovenije2 v
svojem II. poglavju opredeljuje sestavo in delo vlade, v IV. poglavju pa njeno organizacijo.
V 8. členu so določeni ministri in ministrice, ki sestavljajo vlado. V skladu s prvim odstavkom
14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja3 ima vlada
ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.
Vlada RS je najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. Funkcija vlade je dvojna.
Opravlja politično izvršilno funkcijo, v parlament posreduje predloge zakonov in drugih
aktov, ki jih nato parlament sprejme, nato pa skrbi tudi za njihovo izvajanje. Na drugi strani
pa opravlja tudi upravno funkcijo, torej usmerja in nadzoruje delovanje upravnih organov
(Grad in drugi, 1996, str. 154–155).

1

Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148
in 47/13 – UZ90, 97, 99.
2

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS), Ur. l. RS, št. 24/05 – UPB1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,

21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14.
3
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM), Ur. l. RS, št. 43/06
in 76/10.
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2.3 ZAKON O DRŽAVNI UPRAVI
Zakon o državni upravi4 v IV. poglavju opredeljuje delovanje ministrstev. Ministrstva in drugi
upravni organi med seboj sodelujejo glede skupnih vprašanj. Za lažjo koordinacijo se zato
ustanovijo delovne skupine za zadeve, ki zahtevajo sodelovanje več ministrstev (ZDU-1, 59.
člen). Ministrstva so sicer med seboj enakopravna.
Trenutno delujejo naslednja ministrstva:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 Ministrstvo za finance;
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 Ministrstvo za infrastrukturo;
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 Ministrstvo za javno upravo;
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 Ministrstvo za kulturo;
 Ministrstvo za notranje zadeve;
 Ministrstvo za obrambo;
 Ministrstvo za okolje in prostor;
 Ministrstvo za pravosodje;
 Ministrstvo za zdravje;
 Ministrstvo za zunanje zadeve.
V vladi delujeta tudi dva ministra brez resorja, ki sta v pomoč predsedniku vlade pri
usklajevanju dela. Vodita Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko ter Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

2.4 UREDBA O ORGANIH V SESTAVI MINISTRSTEV
Določena vprašanja glede organizacije državne uprave urejajo tudi podzakonski akti.
Uredba o organih v sestavi ministrstev5 je izvedbeni predpis ZDU-1, na podlagi katere se
lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva. Ta skrbi za opravljanje specializiranih
strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog na področju javnih služb ter
nalog inšpekcijskega in drugega nadzora. Uredba določa organe v sestavi ministrstev,
njihova delovna področja in merila, po katerih se določa, v katerih primerih ministrstvo
izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na področju upravljanja
finančnih, kadrovskih, informacijskih in drugih virov tudi za organ v sestavi (Uredba o
organih v sestavi ministrstev, 1. člen).

4

Zakon o državni upravi (ZDU-1), Ur. l. RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14.
5
Uredba o organih v sestavi ministrstev, Ur. l. RS, št. 35/15 in 62/15.
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3

ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

Državna uprava je ključni del državne organizacije, v okviru katere opravlja določene
naloge, ki jih je treba uresničiti. Za uresničitev ciljev in nalog je nujno potrebna upravna
dejavnost. Državna uprava mora biti za uresničevanje svojih nalog v povezavi in medsebojni
soodvisnosti z drugimi državnimi organi. Pogosto se označuje kot izvršilna dejavnost države.
V skladu s svojo vlogo, položajem in funkcijami pomembno prispeva, da procesi potekajo
nemoteno in da so naloge izvršene na način, s katerim se bodo uresničevali postavljeni cilji.
Izvrševanje zakonov in drugih odločitev organov pa je sestavljen in zapleten proces, v
katerem sodelujejo z različno vlogo in različnimi nalogami številni subjekti (Rakočevič, 1994,
str. 155–165).
V prvem odstavku 120. člena Ustave RS je določeno, da organizacijo uprave, njene
pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. Ker pa zakon organizacije
uprave v celoti ne more urediti, jo urejajo tudi podzakonski predpisi in interni akti.
»Organizacija je proces delitve dela in hkratnega sistematičnega povezovanja delovnih
operacij, razdeljenih med različne ljudi oz. združba ljudi, ki delujejo zaradi uresničevanja
določenih skupnih ciljev. Organizacija kot proces in kot struktura se pojavlja tudi v javni
upravi. Sistem javne uprave je organiziran na upravne organizacije, te pa naprej na
organizacijske enote, vse do osnovnega elementa organizacije, to je človeka oz. delovnega
mesta« (Virant, 2004, str. 92–93).

3.1 MINISTRSTVA
Ministrstvo vodi in predstavlja minister, ki izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom
ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva. Pri delu mu, v okviru pooblastil,
pomagata največ dva državna sekretarja. Izjema je le ministrstvo, pristojno za finance, kjer
se lahko imenujejo največ štirje državni sekretarji. Ministra v času njegove odsotnosti, s
pisnim pooblastilom, nadomešča državni sekretar, ki mu pomaga tudi pri vodenju in
predstavljanju ministrstva. Minister pa ne more nikogar pooblastiti, da izdaja predpise ali
da namesto njega glasuje na seji vlade (ZDU-1, 16., 17. člen).
V ministrstvu se imenujejo generalni direktorji, ki vodijo upravno in strokovno delo na
posameznem delovnem področju ministrstva. V ministrstvu se imenuje tudi generalni
sekretar, ki vodi strokovno delo na področju upravljanja s finančnimi, kadrovskimi,
informacijskimi in drugimi viri. Tako generalni direktorji kot tudi generalni sekretar so za
svoje delo odgovorni ministru (ZDU-1, 18., 19. člen).
Minister v soglasju z vlado določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
ministrstva. Prav tako v soglasju z vlado določi notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest organa v sestavi, in sicer na predlog predstojnika organa v sestavi. (ZDU-1,
26. člen).
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3.2 ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, nalog
inšpekcijskega in drugega nadzora, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, in nalog na
področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju
nalog oziroma če je potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri
opravljanju nalog (ZDU-1, 14. člen).
Organe v sestavi individualno vodijo predstojniki. Njegovo imenovanje vladi predlaga
minister. Organ v sestavi opravlja naloge v skladu z zakonom ter drugimi akti, programom
dela in finančnim načrtom.
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi je hierarhično. Minister usmerja delo
organa v sestavi in mu daje navodila za delo. Organ v sestavi mora, v okviru svoje
pristojnosti, opraviti določene naloge ter o tem poročati ministru. Organ v sestavi tako pred
državnim zborom kot tudi vlado predstavlja minister (ZDU-1, 23. člen).

3.3 UPRAVNE ENOTE
Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne
enote. Območja upravnih enot določi vlada z uredbo, sestavljena so iz območja ene ali več
lokalnih skupnosti. Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne
pristojnosti, opravljajo pa tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti.
Upravno enoto vodi načelnik. Imenuje se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih
uslužbencev. Načelnik predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na
prvi stopnji, koordinira delo NOE, odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih
delavcev v upravni enoti in o drugih kadrovskih vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote (ZDU-1, 43.–48. člen).

3.4 JAVNE AGENCIJE IN DRUGI NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog, v kolikor se s tem omogoči
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja
nalog v upravnem organu, še posebej, če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali
pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov in če glede vrsto nalog
ni potreben stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog (ZDU-1, 15. člen).
Javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava.
Namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost
izvajanja upravnih nalog. Za pridobitev javnega pooblastila lahko kandidira več fizičnih
oziroma pravnih oseb, izbira pa se opravi na javnem natečaju. Ti morajo biti »strokovno
usposobljeni oziroma kadrovsko in tehnično opremljeni za izvajanje določene upravne
naloge. Običajno gre za subjekte, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, povezano z upravno nalogo«
(Virant, 2004, str. 117). Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice
in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis.
5
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STRUKTURNE SPREMEMBE MINISTRSTEV V OBDOBJU
2012–2015

4.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V
OBDOBJU 2012-2013
Deseta Vlada Republike Slovenije je bila v Državnem zboru potrjena 20. 2. 2012. Vodil jo je
Janez Janša. Novela ZVRS-F6 je zmanjšala število ministrstev iz 15 na 11. Vlado so sestavljali
naslednji resorji:
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
 Ministrstvo za finance;
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
 Ministrstvo za notranje zadeve;
 Ministrstvo za obrambo;
 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo;
 Ministrstvo za zdravje;
 Ministrstvo za zunanje zadeve;
 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu (minister brez resorja).

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
Direktorat za družino, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Direktorat za socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Sekretariat, Kabinet
ministrice, Služba za odnose z javnostmi, Služba za notranjo revizijo, Služba za evropsko
koordinacijo, Urad za enake možnosti ter Urad za izvajanje kohezijske politike. Organ v
sestavi je bil Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Ministrstvo za finance
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za javno naročanje, Direktorat za javno
premoženje in finančni sistem, Direktorat za javno računovodstvo, Direktorat za proračun,
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Direktorat za
zakladništvo, Generalni sekretariat, Kabinet, Notranjerevizijska služba ter Služba za
analitiko. Organi v sestavi so bili: Carinska uprava Republike Slovenije, Davčna uprava
Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Urad Republike Slovenije
za nadzor prirejanja iger na srečo, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Urad
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za evropsko kohezijsko politiko,
Direktorat za notranji trg, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,
Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Direktorat za turizem in
internacionalizacijo, Generalni sekretariat, Kabinet ministra, Notranjerevizijska služba ter
Služba za odnose z javnostmi. Organi v sestavi so bili: Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Urad Republike Slovenije za
meroslovje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za informacijsko družbo, Direktorat za
investicije, Direktorat za kulturno dediščino, Direktorat za medije, Direktorat za predšolsko
vzgojo in osnovno šolstvo, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,
Direktorat za šport, Direktorat za ustvarjalnosti, Direktorat za visoko šolstvo in znanost,
Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za notranjo revizijo, Služba za odnose z javnostmi,
Projektna enota za izvajanje kohezijske politike, Urad za verske skupnosti, Urad za UNESCO,
Urad za izobraževanja, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, Služba za
mednarodno sodelovanje in EU ter Služba za slovenski jezik. Organi v sestavi so bili: Arhiv
Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za elektronsko komuniciranje in
elektronsko podpisovanje, Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije, Inšpektorat
za šolstvo in šport ter Urad Republike Slovenije za mladino.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, Direktorat za kmetijstvo,
Direktorat za okolje, Sekretariat, Kabinet ministra, Notranjerevizijska služba, Služba za EU
koordinacijo in mednarodne zadeve, Služba za živilsko predelovalno industrijo in
mednarodno medinstitucionalno sodelovanje, Služba za odnose z javnostmi in promocijo,
Služba za državne pomoči in razvoj ter Služba za učinkovito delovanje javnih služb. Organi
v sestavi so bili: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost ter Veterinarska uprava Republike Slovenije.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za energijo, Direktorat za
infrastrukturo, Direktorat za promet, Direktorat za prostor, Sekretariat, Kabinet ministra,
Služba za notranjo revizijo, Služba za preiskovanje nesreč, Služba za mednarodne zadeve
ter Finančni sektor. Organi v sestavi so bili: Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Geodetska uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za promet,
energetiko in prostor ter Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
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Ministrstvo za notranje zadeve
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za državno tožilstvo, Direktorat za
policijo in druge varnostne naloge, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in
naturalizacijo, Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za notranjo revizijo, Služba za evropske
zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba za varnostno načrtovanje, Služba za odnose z
javnostmi ter Služba za narodnosti. Organa v sestavi sta bila: Inšpektorat Republike
Slovenije za notranje zadeve ter Policija.

Ministrstvo za obrambo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za logistiko, Direktorat za Obrambne
zadeve, Direktorat za obrambno politiko, Sekretariat, Kabinet ministra, Obveščevalno
varnostna služba, Služba za protokol, Notranjerevizijska služba, Služba za strateško
komuniciranje ter Služba za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.
Organi v sestavi so bili: Generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat Republike Slovenije za
obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za informatiko in e-storitve, Direktorat
za investicije in nepremičnine, Direktorat za javni sektor, Direktorat za pravosodno upravo,
Direktorat za upravne procese, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja, Sekretariat,
Kabinet ministra, Služba za notranjo revizijo, Služba za lokalno samoupravo in upravne
enote, Center za izobraževanje v pravosodju, Služba za popravo krivic ter Služba za analitiko
in merljivost. Organa v sestavi sta bila: Inšpektorat Republike Slovenije za javno upravo in
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ministrstvo za zdravje
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za javno zdravje, Direktorat za
zdravstveno ekonomiko, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sekretariat, Kabinet ministra,
Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba za notranjo revizijo, Služba
za odnose z javnostmi ter Sektor za eZdravje. Organi v sestavi so bili: Uprava Republike
Slovenije za varstvo pred sevanji, Urad Republike Slovenije za kemikalije in Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.

Ministrstvo za zunanje zadeve
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za bilateralo, Direktorat za evropske
politike, Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo, Direktorat za gospodarsko
diplomacijo in razvojno sodelovanje, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov,
Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za skupno zunanjo in varnostno politiko, Projektna
enota za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščem ter Služba za notranjo revizijo.
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4.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V
OBDOBJU 2013-2014
Enajsta Vlada Republike Slovenije je bila v Državnem zboru potrjena 20. 3. 2013. Prvič jo
je vodila ženska, mag. Alenka Bratušek. Novela ZVRS-G7 je povečala število ministrstev iz
11 na 12. Vlado so sestavljali enaki naslednji resorji, kot leta 2012, novoustanovljeno je bilo
le Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
Direktorat za družino, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Direktorat za socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Sekretariat, Kabinet
ministrice, Služba za odnose z javnostmi, Služba za notranjo revizijo, Služba za evropsko
koordinacijo, Sektor za enake možnosti ter Urad za izvajanje kohezijske politike. Organ v
sestavi je bil Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Ministrstvo za finance
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za javno naročanje, Direktorat za javno
premoženje in finančni sistem, Direktorat za javno računovodstvo, Direktorat za proračun,
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Direktorat za
zakladništvo, Generalni sekretariat, Kabinet ter Notranjerevizijska služba. Organi v sestavi
so bili: Finančna uprava Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Urad Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za evropsko kohezijsko politiko,
Direktorat za notranji trg, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,
Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Direktorat za turizem in
internacionalizacijo, Generalni sekretariat, Kabinet ministra, Služba za odnose z javnostmi
ter Notranjerevizijska služba. Organi v sestavi so bili: Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Urad Republike Slovenije za
meroslovje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za informacijsko družbo, Direktorat za
investicije, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Direktorat za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih, Direktorat za šport, Direktorat za visoko šolstvo,
Direktorat za znanost, Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za odnose z javnostmi, Služba
za notranjo revizijo, Urad za razvoj izobraževanja, Urad za UNESCO, Služba za mednarodno
sodelovanje in evropske zadeve, Služba za razvoj kadrov v šolstvu ter Projektna enota za
7

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), Ur. l. RS, št.
21/13

9

izvajanje kohezijske politike. Organa v sestavi sta bila: Inšpektorat za šolstvo in šport ter
Urad Republike Slovenije za mladino.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Direktorat za kmetijstvo, Direktorat za okolje, Direktorat za vode in investicije, Sekretariat,
Kabinet ministra, Notranjerevizijska služba, Služba za EU koordinacijo in mednarodne
zadeve, Služba za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno
sodelovanje, Služba za odnose z javnostmi in promocijo, Služba za državne pomoči in razvoj
ter Služba za učinkovito delovanje javnih služb. Organi v sestavi so bili: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost ter Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin.

Ministrstvo za kulturo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za kulturno dediščino, Direktorat za
medije, Direktorat za ustvarjalnost, Generalni sekretariat, Služba za odnose z javnostmi,
Služba za državne proslave, Služba za EU zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba za
kulturno raznolikost in človekove pravice, Služba za slovenski jezik, Služba za notranjo
revizijo ter Urad za verske skupnosti. Organa v sestavi sta bila: Arhiv Republike Slovenije
ter Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije. Ministrstvo je opravljalo naloge na
področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev, slovenskega jezika in
verske svobode.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za energijo, Direktorat za
infrastrukturo, Direktorat za promet, Direktorat za prostor, Sekretariat, Kabinet ministra,
Služba za notranjo revizijo, Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, Služba za
preiskovanje železniških nesreč in incidentov, Služba za preiskovanje pomorskih nesreč in
incidentov, Služba za mednarodne zadeve ter Finančni sektor. Organi v sestavi so bili:
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Geodetska uprava Republike Slovenije, Inšpektorat
Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor ter Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo.

Ministrstvo za notranje zadeve
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za informatiko in e-storitve, Direktorat
za javni sektor, Direktorat za kakovost javne uprave, Direktorat za upravne notranje zadeve,
migracije in naturalizacijo, Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za notranjo revizijo, Služba
za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba za varnostno načrtovanje, Služba
za odnose z javnostmi, Služba za nevladne organizacije, Služba za razvoj e-storitev, Služba
za upravne enote ter Služba za lokalno samoupravo. Organi v sestavi so bili: Inšpektorat
Republike Slovenije za javni sektor, Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve ter
Policija.
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Ministrstvo za obrambo
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za logistiko, Direktorat za Obrambne
zadeve, Direktorat za obrambno politiko, Sekretariat, Kabinet ministra, Obveščevalno
varnostna služba, Služba za protokol, Notranjerevizijska služba, Služba za strateško
komuniciranje ter Služba za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.
Organi v sestavi so bili: Generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat Republike Slovenije za
obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ministrstvo za pravosodje
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za investicije in nepremičnine,
Direktorat za pravosodno upravo, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja,
Sekretariat, Center za izobraževanje v pravosodju, Kabinet ministra ter Služba za notranjo
revizijo. Organ v sestavi je bila: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ministrstvo za zdravje
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za javno zdravje, Direktorat za
zdravstveno ekonomiko, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sekretariat, Kabinet ministra,
Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba za notranjo revizijo, Služba
za odnose z javnostmi ter Sektor za eZdravje. Organi v sestavi so bili: Uprava Republike
Slovenije za varstvo pred sevanji, Urad Republike Slovenije za kemikalije in Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.

Ministrstvo za zunanje zadeve
V ministrstvu so delovale naslednje NOE: Direktorat za bilateralo in evropske zadeve,
Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo, Direktorat za gospodarsko
diplomacijo, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, Direktorat za
mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Sekretariat, Kabinet ministra,
Služba za skupno zunanjo in varnostno politiko, Projektna enota za pripravo zagovora pred
arbitražnim sodiščem ter Služba za notranjo revizijo.
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4.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DVANAJSTE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Dvanajsta Vlada Republike Slovenije je bila v Državnem zboru potrjena 18. 9. 2014.
Predsednik vlade je postal dr. Miro Cerar. Novela ZVRSH8 je povečala število ministrstev iz
12 na 14. Vlado tako trenutno sestavljajo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 Ministrstvo za finance;
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 Ministrstvo za javno upravo;
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 Ministrstvo za kulturo;
 Ministrstvo za infrastrukturo;
 Ministrstvo za notranje zadeve;
 Ministrstvo za obrambo;
 Ministrstvo za okolje in prostor;
 Ministrstvo za pravosodje;
 Ministrstvo za zdravje;
 Ministrstvo za zunanje zadeve;
 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu (minister brez resorja);
 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (minister brez resorja).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
Direktorat za družino, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Direktorat za socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Sekretariat, Kabinet
ministrice, Služba za odnose z javnostmi, Služba za notranjo revizijo, Služba za evropsko
koordinacijo, Sektor za enake možnosti ter Urad za izvajanje kohezijske politike. Organ v
sestavi je Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Ministrstvo za finance
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za finančni sistem, Direktorat za javno
premoženje, Direktorat za javno računovodstvo, Direktorat za proračun, Direktorat za
sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Direktorat za zakladništvo, Generalni
sekretariat, Kabinet, Notranjerevizijska služba, Služba za analize ekonomskih politik. Organi
v sestavi so: Finančna uprava Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna
plačila, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Urad Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja.

8
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za lesarstvo, Direktorat za notranji trg,
Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj,
Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Generalni sekretariat, Kabinet ministra,
Notranjerevizijska služba ter Služba za kohezijsko politiko. Organi v sestavi so: Tržni
inšpektorat Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Urad
Republike Slovenije za meroslovje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za informacijsko družbo, Direktorat za
investicije, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Direktorat za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih, Direktorat za šport, Direktorat za visoko šolstvo,
Direktorat za znanost, Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za odnose z javnostmi, Služba
za notranjo revizijo, Projektna enota za izvajanje kohezijske politike, Služba za mednarodno
sodelovalne in evropske zadeve, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Urad za razvoj
izobraževanja ter Urad za UNESCO. Organa v sestavi sta: Inšpektorat za šolstvo in šport ter
Urad Republike Slovenije za mladino.

Ministrstvo za javno upravo
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za informatiko, Direktorat za javni sektor,
Direktorat za javno naročanje, Direktorat za stvarno premoženje, Sekretariat, Kabinet
ministra, Služba za upravne enote, Služba za lokalno samoupravo, Služba za nevladne
organizacije, Služba za notranjo revizijo, Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in
kakovost ter Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem. Organ v sestavi je
Inšpektorat za javni sektor.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Direktorat za kmetijstvo, Sekretariat, Kabinet ministra, Notranjerevizijska služba, Služba za
EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Služba za podporo živilskopredelovalni industriji in
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Služba za odnose z javnostmi in promocijo,
Služba za državne pomoči in razvoj ter Služba za učinkovito delovanje javnih služb. Organi
v sestavi so: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Uprava Republike
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ministrstvo za kulturo
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za kulturno dediščino, Direktorat za
medije, Direktorat za ustvarjalnost, Generalni sekretariat, Kabinet ministrice, Služba za
odnose z javnostmi, Služba za državne proslave, Služba za evropske zadeve in mednarodno
sodelovanje, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, Služba za slovenski jezik,
Služba za notranjo revizijo ter Urad za verske skupnosti. Organa v sestavi sta: Arhiv
Republike Slovenije ter Inšpektorat za kulturo in medije.
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Ministrstvo za infrastrukturo
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za energijo, Direktorat za infrastrukturo,
Direktorat za promet, Sekretariat, Kabinet ministra, Služba za odnose z javnostmi, Služba
za notranjo revizijo, Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, Služba za
preiskovanje železniških nesreč in incidentov, Služba za preiskovanje pomorskih nesreč in
incidentov, Služba za mednarodne zadeve ter Finančni sektor. Organi v sestavi so: Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo ter Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Ministrstvo za notranje zadeve
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sekretariat, Kabinet
ministrice, Služba za notranjo revizijo, Služba za evropske zadeve in mednarodno
sodelovanje, Služba za varnostno načrtovanje ter Služba za odnose z javnostmi. Organa v
sestavi sta: Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve ter Policija.

Ministrstvo za obrambo
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za logistiko, Direktorat za Obrambne
zadeve, Direktorat za obrambno politiko, Sekretariat, Kabinet ministra, Obveščevalno
varnostna služba, Služba za protokol, Notranjerevizijska služba, Služba za strateško
komuniciranje ter Služba za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.
Organi v sestavi so: Generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat Republike Slovenije za
obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ministrstvo za okolje in prostor
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za okolje, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, Direktorat za vode in investicije, Sekretariat, Kabinet ministrice, Služba za
notranjo revizijo, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Služba za odnose z
javnostmi ter Služba za sistem okolja in prostora. Organi v sestavi so: Agencija Republike
Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost.

Ministrstvo za pravosodje
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za pravosodno upravo, Direktorat za
zakonodajo s področja pravosodja, Sekretariat, Center za izobraževanje v pravosodju,
Kabinet ministra, Služba za notranjo revizijo, Služba za mednarodno sodelovanje in pravo
EU, Služba za razvoj pravosodja ter Služba za informatiko in e-pravosodje. Organ v sestavi
je: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ministrstvo za zdravje
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za javno zdravje, Direktorat za zdravstveno
ekonomiko, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sekretariat, Kabinet ministrice, Služba za
notranjo revizijo, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Sektor za
14

eZdravje. Organi v sestavi so: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Urad
Republike Slovenije za kemikalije in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Ministrstvo za zunanje zadeve
V ministrstvu delujejo naslednje NOE: Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo,
Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, Direktorat za
skupno zunanjo in varnostno politiko, Direktorat za zadeve EU, Sekretariat, Kabinet
ministra, Projektna enota za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško, Služba za notranjo
revizijo ter Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo.

4.4 PRIMERJAVA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE MINISTRSTEV
Organizacijska struktura ministrstev se je v zadnjih štirih letih torej precej spreminjala. Pred
zadnjo novelo ZVRS9 so tudi člani Komisije Državnega sveta za državno ureditev opozorili,
da izkušnje kažejo, da samo spremembe ministrstev ne prinesejo tudi bolj uspešnega dela,
za učinkovito delo je treba spreminjati tudi procese dela na ministrstvih. »Pri reorganizaciji
je treba zasledovati učinkovitost in vsebinske povezave posameznih področij, seveda pa so
pomemben element tudi stroški in glede na finančno stanje v državi mora celotna
reorganizacija potekati racionalno. V obdobju reorganizacije javni uslužbenci manj časa
posvečajo strankam, projektom in svojemu običajnemu delu, zato mora biti reorganizacija
izvedena hitro in učinkovito.«10
Podrobneje poglejmo ministrstva, v katerih se je od leta 2012 zgodilo največ organizacijskih
sprememb. Največ kritik je bilo leta 2012 izrečenih glede Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, ki je nastalo iz nekdanjih Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva
za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za kulturo je
bilo namreč ukinjeno, kar se je zgodilo prvič v samostojni državi in povzročilo kar precej
nezadovoljstva med kulturniki.

9

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H), Ur. l. RS, št.
65/14.
10
Mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, št. 020-12/14-26 z dne 26. 8. 2014.
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Slika 1: Ustanovitev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Ministrstvo za
šolstvo in šport

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

Ministrstvo za
kulturo

Ministrstvo za
visoko šolstvo,
znanost in
tehnologijo

Vir: lasten (2016)

Takšna ureditev ni trajala prav dolgo, že leta 2013 je Ministrstvo za kulturo ponovno postalo
samostojni resor.
Slika 2: Razdružitev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter
ustanovitev Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport

Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost,
kulturo in
šport

Ministrstvo za
kulturo

Vir: lasten (2016)

Leta 2012 je bilo ustanovljeno tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je nastalo iz
Ministrstva za promet in dela Ministrstva za okolje in prostor.
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Slika 3: Ustanovitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor

Ministrstvo za
promet

Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor

Ministrstvo za
okolje in
prostor

Vir: lasten (2016)

Drugi del Ministrstva za okolje in prostor se je priključil Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
ki ga je sestavljalo še nekdanje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Slika 4: Ustanovitev Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje

Ministrstvo za
okolje in
prostor

Vir: lasten (2016)

Leta 2013 sta ministrstvi delovali enako, spremembo pa sta ponovno doživeli leta 2014.
Nastala so namreč tri ministrstva, in sicer Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje
in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Slika 5: Razdružitev ter ustanovitev Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje
in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za
infrastrukturo

Ministrstvo za
infrastrukturo
in prostor

Ministrstvo za
okolje in prostor
Ministrstvo za
kmetijstvo in
okolje

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano
Vir: lasten (2016)

Velike spremembe sta leta 2012 doživela tudi Ministrstvo za pravosodje ter Ministrstvo za
javno upravo, ki sta se združila v en resor, prevzelo pa se je tudi področje lokalne
samouprave. Ob tem je potrebno dodati še to, da je del delovnega področja Ministrstva za
pravosodje, ki se je nanašal na organizacijo in status državnega tožilstva ter na nadzor nad
poslovanjem državnega tožilstva, prešel v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve.
Slika 6: Ustanovitev Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Ministrstvo za
pravosodje

Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo

Ministrstvo za
javno upravo

Vir: lasten (2016)

Leta 2013 je Ministrstvo za pravosodje ponovno poslalo samostojno, področje javne uprave
pa je postalo del Ministrstva za notranje zadeve.
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Slika 7: Razdružitev Ministrstva za pravosodje in javno upravo ter prenos pristojnosti
področja javne uprave v Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za
pravosodje in
javno upravo

Ministrstvo za
pravosodje

Ministrstvo za
notranje
zadeve

Ministrstvo za
notranje zadeve
(in javno upravo)
Vir: lasten (2016)

Leta 2014 se je področje javne uprave ločilo od Ministrstva za notranje zadeve in ponovno
postalo samostojen resor.
Slika 8: Razdružitev ter ustanovitev Ministrstva za javno upravo

Ministrstvo za
notranje zadeve
Ministrstvo za
notranje zadeve
(in javno upravo)

Ministrstvo za
javno upravo

Vir: lasten (2016)

Reorganizacija državne uprave leta 2012 je bila torej precej obsežna. Struktura takratne
vlade je bila preobsežna, zato je bilo potrebno zmanjšanje števila ministrstev. Na ta način
naj bi se zagotovila večja operativnost vlade, lažja koordinacija med ministrstvi ter
izboljšanje njenega dela. Število ministrstev se je zmanjšalo iz 15 na 11. Glede na to, da se
je združevalo več področij v en resor, to pomeni težje vodenje in usklajevanje dela. Vlada
je zato lahko imenovala dva državna sekretarja v posameznem resorju.
Veliko nezadovoljstva je bilo ob ukinitvi Ministrstva za kulturo kot samostojnega resorja, saj
po mnenju strokovnjakov kultura predstavlja enega glavnih temeljev slovenske državnosti,
zato bi morali ohraniti pomen kulture v obliki samostojnega ministrstva, kot je to bila praksa
v preteklih mandatih.
Leta 2013 velikih organizacijskih sprememb ni bilo, saj je prevladovala ocena, da je tedanja
struktura vlade primerna, razen umestitve področja kulture v Ministrstvo za izobraževanje,
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znanost, kulturo in šport. Izkušnje so namreč pokazale, da je bilo področju kulture
posvečeno premalo pozornosti. Zato se je predlagalo, da postane ponovno samostojen
resor, saj lahko le tako predstavlja, zastopa, ohranja in skrbi za kulturo. Tako se je povečalo
število ministrstev iz 11 na 12. Področje javne uprave se je preneslo v Ministrstvo za
notranje zadeve. Del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na
organizacijo in status državnega tožilstva ter nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva,
pa se je prenesel nazaj v delovno področje Ministrstva za pravosodje.
Kljub napovedim zmanjševanje števila ministrstev ni prineslo predvidenih učinkov nižanja
stroškov porabe in učinkovitosti dela. Leta 2014 je zato prevladovala ocena, da takratna
sestava vlade ni ustrezna. Organizacija ministrstev zaradi preobsežnosti in vsebinskih
razhajanj posameznih področij ni omogočala učinkovitega upravljanja in izvajanja
zahtevanih politik. Iz 12 je tako nastalo 15 ministrstev. Za področje javne uprave se je
predlagalo, da ponovno postane samostojno ministrstvo. Področji tako pravosodnega kot
tudi notranjega ministrstva, kamor je bila v zadnjih letih umeščena javna uprava, sta bili
preobsežni, problemi javne uprave pa so bili zato pogosto zanemarjeni in nerešeni. Iz
Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor sta se izločili
področji okolja in prostora, ki sta se združili v novo Ministrstvo za okolje in prostor. Na ta
način naj bi se lažje pristopilo k usklajevanju prostorske, okoljske in gradbene zakonodaje,
oblikovali naj bi se hitrejši, preglednejši in enostavnejši upravni postopki. Ministrstvo za
infrastrukturo pa naj bi kot samostojen resor zagotovilo tako vertikalno povezavo znotraj
samega ministrstva, kot tudi horizontalno integracijo z drugimi resorji.
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4.5 ŠTEVILO ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH
Reorganizacija vpliva tudi na racionalizacijo poslovanja. V tabelah 1, 2 in 3 je prikazano
število zaposlenih v posameznem resorju.

Resor
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za
tehnologijo
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za
in šport
Ministrstvo za
Ministrstvo za

Tabela 1: Število zaposlenih v letu 2012
1. 4. 2012
1. 7. 2012

1. 12. 2012

finance
zunanje zadeve
pravosodje in javno upravo
gospodarski razvoj in

4.777
696
450
589

4.775
695
444
586

4.673
678
422
536

kmetijstvo in okolje
infrastrukturo in prostor
delo, družino in socialne zadeve
zdravje
izobraževanje, znanost, kulturo

1.627
1.172
339
285
583

1.618
1.170
333
282
576

1.566
1.130
319
278
536

notranje zadeve
obrambo

366
1.272

362
1.267

342
1.206

Vir: Ministrstvo za javno upravo (julij 2016)

Resor

Tabela 2: Število zaposlenih v letih 2013 in 2014
1. 4. 2013
1. 7. 2013
1. 12. 2013

Ministrstvo za finance
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve in javno
upravo
Ministrstvo za obrambo

1. 7. 2014

4.587
667
41111
486

4.503
665
213
484

4.430
653
209
483

4.372
647
202
412

1.543
1.080
312

1.540
1.086
306

1.527
1.082
310

1.534
1.066
315

269
52312

265
320

259
318

237
316

/
34613

207
540

205
526

204
527

1.165

1.151

1.186
1.174
Vir: Ministrstvo za javno upravo (julij 2016)
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Prikazano je še število zaposlenih za Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (razdružitev s
1. 7. 2013).
12
Prikazano je še število zaposlenih za Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
(razdružitev s 1. 7. 2013).
13
Prikazano je število zaposlenih le za Ministrstvo za notranje zadeve (združitev s 1. 7. 2013).
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Resor

Tabela 3: Število zaposlenih v letu 2015
1. 1. 2015
1. 4. 2015

Ministrstvo za finance
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo

1. 7. 2015

4.275
640
172
262
409

4.259
641
172
248
408

4.249
648
173
245
408

909

907

900

1.290
372
315

1.285
374
312

1.279
376
310

237
337
197
309
1.133

241
333
197
307
1.130

239
335
197
305
1.127

Vir: Ministrstvo za javno upravo (julij 2016)

Ugotovimo lahko, da se je število zaposlenih od leta 2012 dalje zniževalo. Najbolj izrazito
znižanje je bilo ravno v letu 2012. Eden od ukrepov takratne vlade je namreč bilo
zmanjševanje števila zaposlenih, predvsem z upokojevanjem javnih uslužbencev in
nenadomeščanjem le-teh, nenadomeščanjem javnih uslužbencev, ki jim je delovno
razmerje prenehalo sporazumno, ter nenadomeščanjem porodniških odsotnosti.
Ob združitvi dveh ali več resorjev novonastali resor prevzame ustrezne javne uslužbence.
Spodaj je prikaz gibanja števila zaposlenih v treh resorjih, ki so bili del reorganizacije.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
1. 3. 2012 je bilo število zaposlenih v Ministrstvu za pravosodje 181, v Ministrstvu za javno
upravo pa 265. Skupno število zaposlenih je bilo 446. Po združitvi resorjev je bilo na dan 1.
4. 2012 število zaposlenih v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo 450, leto dni kasneje,
1. 4. 2013 pa 394.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1. 3. 2012 je bilo število zaposlenih v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
195, v Ministrstvu za šolstvo in šport 235, v Ministrstvu za kulturo pa 208. Skupno število
zaposlenih je bilo 638, vendar pa je potrebno dodati, da je javne uslužbence za področje
tehnologije prevzelo Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo. Po združitvi resorjev
je bilo na dan 1. 4. 2012 število zaposlenih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport 583, leto dni kasneje, 1. 4. 2013, pa 523.
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Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
1. 7. 2013 je bilo število zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo 540,
leto dni kasneje, 1. 7. 2014, pa 527.
Ugotovimo lahko, da se je število zaposlenih srednjeročno znižalo. V Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo se je število zaposlenih v enem letu zmanjšalo za 56, v
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 60, v Ministrstvu za notranje
zadeve in javno upravo pa za 13.
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5

POSTOPEK REORGANIZACIJE

Vlada RS je 29. 3. 2012 s sklepom št. 00700-10/2012/3 sprejela odločitev o uvedbi
reorganizacije v ministrstvih in v vladnih službah, na podlagi katerega so resorji pričeli s
postopkom reorganizacije. 1. 4. 2012 so tako nova ministrstva izvedla prevzem javnih
uslužbencev.

5.1 POSTOPEK REORGANIZACIJE PRI JAVNIH USLUŽBENCIH
Zakon o javnih uslužbencih14 določa, da je zaradi zmanjšanja obsega javnih nalog iz
strukturnih, organizacijskih in javnofinančnih razlogov možno spreminjati število javnih
uslužbencev ter strukturo delovnih mest. Pri postopku reorganizacije je potrebno najprej
določiti cilje ter pripraviti spremembe in dopolnitve akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest, ki je nato podlaga za razporeditev javnih uslužbencev oziroma
za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
Cilji reorganizacije so naslednji:
 zmanjšanje števila organizacijskih enot;
 spremenjena struktura organizacijskih enot;
 zmanjšanje števila delovnih mest;
 spremenjeno število javnih uslužbencev.
Sprememba akta o sistemizaciji lahko pomeni:
 spremembo števila in strukture organizacijskih enot;
 spremembo števila in strukture števila delovnih mest;
 določitev drugačnih delovnih mest, ki za opravljanje nalog zahtevajo javne
uslužbence z drugačno strokovno usposobljenostjo, kot je bila zahtevana do tedaj.
Postopek reorganizacije je predviden na naslednji način.
1. Najprej se določijo cilji reorganizacije in razlogi zanjo. Ko je podan poslovni razlog, se
opravi analiza delovnih opravil in postopkov, nato pa se določi število in strukturo
delovnih mest ter število javnih uslužbencev, ki bodo predmet reorganizacije.
2. Sledi priprava analize delovnih opravil in delovnih postopkov, iz katere je razvidno,
katera dela se opravljajo oz. se več ne opravljajo na delovnih mestih, ki bi bila predmet
reorganizacije ter na kakšen način se bodo naloge prerazporedile.
3. Pripraviti je treba predlog spremembe akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.

14

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF.
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4. Nato je potrebno izvesti usklajevanje s sindikati. Predlog akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest se posreduje v mnenje sindikatu, ki ga mora podati v
določenem roku. Predlagatelj mora mnenje sindikata upoštevati in sprejeti usklajen akt.
V kolikor to ni mogoče, mora povabiti sindikat k usklajevanju. Sprejme se lahko tudi
neusklajen akt, vendar je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje
sindikatov, pisno obrazložiti in jih o tem obvestiti.
5. Sledi sprejem akta o sistemizaciji. Najprej je potrebno pridobiti soglasje Vlade RS, nato
pa se določi datum, ko stopi v veljavo.
6. Nato je potrebno ugotoviti, za katere javne uslužbence bo treba izvesti postopek
premestitve in vključitve v interni trg. Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse Vrhovnega
sodišča, ZDR-115 ni razveljavil kolektivnih pogodb, ki so veljale ob njegovi uveljavitvi. V
kolikor je kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca, določala kriterije, po katerih se
določajo presežni delavci, mora delodajalec te kriterije upoštevati.
31. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji16 določa:
»Kriteriji za določanje delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno, se določijo po
naslednjem vrstnem redu:
 Temeljni kriterij za ohranitev zaposlitve je delovna uspešnost.
 Drugi kriterij so delovne izkušnje.
 Tretji kriterij je delovna doba.
 Četrti kriterij je zdravstveno stanje delavca (v poštev pride ob enaki uspešnosti,
izobrazbi, delovnih izkušnjah in delovni dobi).
 Peti kriterij je socialno stanje.«
7. Sledi postopek premestitve, ki je predviden po fazah. Najprej je treba ugotoviti, ali je
možno javnega uslužbenca premestiti na delovno mesto, ki se opravlja v istem nazivu
in za katero izpolnjuje pogoje ter je zanj ustrezno strokovno usposobljen, če je tako
delovno mesto v organu prosto. V kolikor to ni možno, se ugotavlja, ali lahko opravi
poklicno prekvalifikacijo, na podlagi katere bi izpolnil pogoje oziroma se usposobil za
prosto delovno mesto v organu. Če niti to ni možno, se ga lahko premesti na delovno
mesto, ki se opravlja v nazivu istega kariernega razreda ali prvega nižjega kariernega
razreda. Uradnik se v tem primeru razreši naziva in imenuje v najvišji naziv, v katerem
se lahko opravlja delo na delovnem mestu, na katero je premeščen.

15

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT.
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), Ur. l. RS, št. 18/91I, 52/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97,
87/97 – ZPSDP, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP,
71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13,
46/13, 95/14 in 91/15.
16
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8. Če premestitev znotraj organa ni možna, se javnega uslužbenca uvrsti na interni trg
dela.
9. Če v enem mesecu javnega uslužbenca ni možno premestiti na ustrezno delovno mesto,
se mu, po izteku tega roka, odpove pogodba o zaposlitvi. Odpovedni rok prične teči z
dokončnostjo sklepa o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Če
pride do premestitve v času trajanja odpovednega roka, se odpoved s soglasjem
javnega uslužbenca prekliče.

5.2 AKTIVNOSTI ZA UČINKOVITEJŠE DELOVANJE
5.2.1

INFORMACIJSKA PODPORA

Pri postopku reorganizacije je seveda pomembno tudi to, da se čim prej začnejo izvajati
aktivnosti za vzpostavitev ciljnega stanja informacijske podpore na organu.

Elektronska evidenca dokumentarnega gradiva – SPIS:
V kolikor se organ razdeli na več delov ali se iz njega izločijo delovna področja, se ustrezno
pregledajo zbirke dokumentarnega gradiva in določijo jasni kriteriji za ločitev gradiva. Organ
nato zbirke ustrezno razdeli in jih pripravi na prenos na nov organ, ki jih ustrezno shrani v
svojem okolju.
Za končno stanje na združenih organih je pomembno, da ima organ en uradni poštni naslov,
enoten šifrant subjektov, enoten signirni in klasifikacijski načrt ter eno stalno zbirko
dokumentarnega gradiva. Zadeve z isto številko ne smejo obstajati (niti v tekoči oz. stalni
zbirki, če pride do reaktiviranja zadeve).
Scenarij združevanja zbirk:
 predpogoj za selitev so zaključeni postopki potrjevanja/podpisovanja;
 dokumente, ki čakajo na odpremo/povratnice več kot npr. 20 dni, se ustrezno
zaključi/vrne v pripravo;
 preusmeritev starih elektronskih glavnih predalov na nov elektronski glavni predal
organa;
 stara poštna zbirka se prenese in služi kot arhivska zbirka za vpogled;
 priprava novega signirnega in klasifikacijskega načrta;
 vse zadeve v statusu »v reševanju« se uskladijo z novim signirnim načrtom;
 podpisane priponke iz podpisnih map se prenesejo na dokumente;
 Imis objekti se preselijo.
Scenarij ločevanja zbirk:
 glede na v organu definirane kriterije (vrste zadev, klasifikacijske oz. signirne znake)
se zadeve ločijo v zbirke, ki bodo predmet prenosa;
 ločene zbirke se prestavijo na ustrezne strežnike organa, kamor po reorganizaciji
sodijo.
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Informacijska podpora postopkov priprave predpisov – IPP
Vsi postopki priprave predpisov se morajo z odhodom prejšnje vlade zaključiti in zadeve v
celoti arhivirati. S sprejetjem programa dela vlade se postopki priprave predpisov začnejo
pripravljati v novi zbirki. Postopki so vezani na EVA številke, ki so določene glede na ustrezno
proračunsko številko organa.

Povezava SPIS in MFERAC - Računi
Pri selitvi dokumentarnih zbirk, ki vsebujejo tudi račune, je potrebno ohraniti povezave do
računov v obeh sistemih. Pomembno je, da se glede na ustrezne proračunske številke
zadeve s tega področja vodijo v ustreznih zbirkah, ki so vezane na ustrezno proračunsko
številko. V primeru, da organ dobi novo proračunsko številko, se zanjo odpre nova zbirka
računov. V kolikor se pojavi zahteva po prenosu takih zadev v novo zbirko, jo lahko
pooblaščeni uporabniki premestijo samo v primeru, kadar zadeva ne vsebuje računov, ki še
niso zaključeni.
5.2.2

VARSTVO DOKUMENTARNEGA IN
REORGANIZACIJI DRŽAVNE UPRAVE

ARHIVSKEGA

GRADIVA

OB

Aprila 2012 je bil organiziran posvet o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ob
reorganizaciji državne uprave. Leta 2012 je bila izvedena največja reorganizacija državne
uprave, zato je Arhiv Republike Slovenije poskušal s pomočjo uveljavljanja načel arhivske
stroke prispevati k uspešni izvedbi reorganizacije na področju varstva arhivskega gradiva.
V primeru reorganizacij je potrebno opozoriti predvsem na načela celovitosti, dostopnosti
in varstva kulturnega spomenika. Zelo pomembno je tudi načelo provenience (izvora), ki
določa, da je treba gradivo vsakega organa obravnavati kot celoto. To pomeni, da ne
smemo pomešati med seboj gradiva različnih ustvarjalcev. Arhivska stroka za provenienco
imenuje en organ ali ustanovo, pri kateri je gradivo nastalo.
Za obdobja, ko so bile v državni upravi izvedene večje reorganizacije, je arhivsko gradivo
najbolj neurejeno in zato težko dostopno. Zato je bilo na posvetu predlaganih nekaj
ukrepov, ki bi pripomogli k čim večji ohranitvi arhivskega gradiva:
1. Vsi organi, kjer so bile izvedene reorganizacije, so morali na podlagi 120. člena Uredbe
o upravnem poslovanju17 posredovati načrt klasifikacijskih znakov v Arhiv RS zaradi
določitve arhivskega gradiva.
2. Na podlagi načel arhivske stroke naj bi se ob reorganizaciji dokumentarno in arhivsko
gradivo čim manj selilo. V primeru utemeljenega razloga se sicer lahko gradivo prenese
iz enega organa na drugega, saj zato ni nobenih zakonskih ovir.

17

Uredba o upravnem poslovanju, Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 115/07, 31/08,
35/09, 58/10, 101/10 in 81/13.
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3. Pri selitvi le dela pristojnosti iz enega organa na drug organ se preselijo samo nerešene
zadeve, v organu, ki je prejel naloge, pa se odprejo nove zadeve. Pri vseh dejanjih mora
ostati revizijska sled, kar pomeni, da mora biti za vsako zadevo, ki je bila prenesena na
drug organ, narejen uradni zaznamek, ki mora vsebovati najmanj podatke o tem, kdaj
je bila zadeva prenesena in na kateri organ.
4. Organi, ki so prevzeli delovanje ukinjenih organov, morajo njihovo dokumentarno in
arhivsko gradivo hraniti ločeno od svojega gradiva do poteka rokov hranjenja oz. do
izročitve arhivskega gradiva v arhiv.
5. Za nemoteno poslovanje organov, ki so od drugih organov prevzeli delovna področja,
se morajo omogočiti dostopi do gradiva, ki jih ti potrebujejo pri svojem delu preko
informacijskih sistemov za upravljanje z dokumentarnim gradivom. To je mogoče pri
tistih organih, ki imajo vse dokumente evidentirane in skenirane v informacijskem
sistemu za upravljanje z dokumentarnim gradivom.
6. Največ težav je navadno pri varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva za organe,
ki so bili z reorganizacijo ukinjeni in so njihove pristojnosti prešle hkrati na dva ali več
organov. V teh primerih mora gradivo ukinjenega organa ostati celovito. Organi, ki
prevzamejo naloge, morajo tako prevzeti samo nerešene zadeve. Določiti je treba tudi
pravnega naslednika, ki poskrbi za to, da bo gradivo ukinjenega organa ustrezno
varovano do poteka rokov hranjenja in bo hkrati poskrbel tudi za njegovo odbiranje in
izročanje v arhiv. Arhivsko gradivo mora biti izročeno v izvirni obliki, v zaokroženih in
kompletnih celotah, popisano in tehnično opremljeno.
7. Selitve večjih količin dokumentarnega oz. arhivskega gradiva morajo, če je že nujno,
potekati po predpisanih standardih, da ne bi prišlo do izgub ali uničenja prvotne
ureditve.
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6

STROŠKI MINISTRSTEV PO IZVEDENI REORGANIZACIJI

6.1 LETO 2012
6.1.1

SELITVE

Vlada RS je dne 24. 5. 2012 sprejela dopolnjen selitveni načrt, ki ga je pripravila
medresorska delovna skupina, in sicer na podlagi načrtovane druge faze reorganizacije
državne uprave. Prihranki iz naslova najemnin naj bi znašali 3,7 mio evrov letno. Stroški
nakupa opreme niso bili predvideni, uporabljena je bila že obstoječa oprema. Druga faza
združevanj in racionalizacije državne uprave je vključevala združitev še nekaterih organov
v sestavi, javnih zavodov in javnih agencij. Na ta način naj bi institucije delovale manj
razdrobljeno, odpravljene naj bi bile administrativne ovire.
Tabela 4: Stroški selitev v letu 2012
Stroški

Resor

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

720 EUR
0
1.000 EUR
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
0
4.800 EUR
0
ni podatka
0

Vir: Posamezni resorji (2013)

6.1.2

ODPRAVNINE

V prvi fazi reorganizacije je bilo zaradi združevanja ministrstev, ukinjanja vladnih služb,
uradov in direktoratov premeščenih 118 javnih uslužbencev, delovno razmerje pa je
prenehalo 13. Ukinjeni so bili nekateri direktorati, zaradi česar je bilo več direktorjem
direktoratov prekinjeno delovno razmerje.
Iz omenjenih razlogov so izplačali odpravnine sedmim uslužbencem v skupni višini 133.352
evrov. V večini primerov je šlo za odpravnine direktorjem direktoratov, ki jim je zaradi
ukinitve direktoratov prenehal mandat18.

Uradnik, ki mu preneha položaj zaradi ukinitve delovnega mesta, pred imenovanjem na položaj pa
ni imel statusa uradnika, ima pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto
plače, kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki mu je ostal do izteka dobe imenovanja
na položaj.
18
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Resor

Tabela 5: Stroški odpravnin v letu 2012
Stroški

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

ni podatka
ni podatka
ni podatka
43.952 EUR19
68.426 EUR20
16.608 EUR21
ni podatka
ni podatka
ni podatka
4.366 EUR22
ni podatka
ni podatka

Vir: Posamezni resorji (2013)

Po podatkih Ministrstva za finance je skupni znesek tovrstnih odpravnin, izplačanih med
februarjem 2012 in februarjem 2013, znašal 404.291 evrov.
6.1.3

STROŠKI POSLOVANJA

Uredba o celostni grafični podobi Vlade RS in drugih organov državne uprave23 pri
poslovanju v večini ne predvideva papirnih gradiv s prednatisnjenimi glavami ministrstva,
zato stroškov na ta račun ni bilo veliko. Tudi dopisi resorjev se kreirajo z uporabo
elektronskih podlag (grb, naziv ministrstva) ter se tiskajo ob pripravi dopisov. Podobno velja
za ovojnice, resorji so v skladu s konceptom celostne grafične podobe v večini uporabljali
ovojnice s plastificiranimi okenci, kjer sta preko okenca vidna tako pošiljatelj kot prejemnik,
ki sta navedena v dopisu. Pri prednatisnjenih ovojnicah so ministrstva naziv prelepila z
nalepko, kjer je zapisan nov naziv ministrstva. Nekateri stroški posameznih resorjev so
vsekakor nastali, saj je bilo potrebno nakupiti nove table in žige novonastalih ministrstev, a
višine stroškov ni bilo možno pridobiti.

Izplačilo odpravnine direktorju, ki mu je prenehalo delovno razmerje.
Izplačilo odpravnine direktorjema, ki jima je prenehalo delovno razmerje, in sicer v višini ene
petine povprečne mesečne bruto plače, kot sta jo prejemala do razrešitve, za vsak polni mesec, ki
je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj.
21
Izplačilo odpravnine trem uslužbencem zaradi prenehanja delovnega razmerja, in sicer dvema
direktorjema direktoratov in enemu predstojniku inšpektorata.
22
Izplačilo odpravnine uslužbencu, ki mu je zaradi ukinitve delovnega mesta prenehalo delovno
razmerje.
23
Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, Ur.
l. RS, št. 58/10 in 57/11.
19
20
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6.1.4

STRUKTURNI PRIHRANKI

Pri reorganizaciji leta 2012 je prišlo tudi do strukturnih prihrankov, in sicer na račun
zmanjšanja števila zaposlenih v ministrstvih.

Ministrstvo za finance
Število zaposlenih se je zmanjšalo za 4 %, stroški dela pa so se zmanjšali za 972.075 evrov
oziroma za 8 %.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Na podlagi izvedene reorganizacije je bil predviden prihranek sredstev v letih 2012 in 2013
v skupni višini okvirno 240.000 evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Iz naslova upokojitev in nenadomeščanj prekinjenih pogodb o zaposlitvi je bil prihranek na
letnem nivoju ocenjen na približno 680.700 evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Za izplačilo plač zaposlenim v ministrstvu je bil prihranek v letu 2012 816.649 evrov.

Ministrstvo za notranje zadeve
V letu 2012 se je znižala poraba sredstev za stroške plač. Povprečni mesečni stroški dela so
bili v letu 2012 v povprečju nižji za 96.417 evrov mesečno.

Ministrstvo za zunanje zadeve
V letu 2012 se je znižala poraba sredstev za plače za 5,8 %, skupno število zaposlenih pa
se je zmanjšalo za skoraj 5 %.
Podatki o strukturnih prihrankih za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo ter Ministrstvo za zdravje niso znani.
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6.2 LETO 2013
Leta 2013 sta noveli ZDU-1G24 in ZVRS-G25 ponovno na novo opredelili nekatera ministrstva
in njihova delovna področja. Iz tabele 6 je razvidno, da je bilo stroškov precej manj kot leto
prej, vendar pa je treba poudariti, da je bila reorganizacija manj obsežna.

Resor

Tabela 6: Stroški ob reorganizaciji v letu 2013
Stroški

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo
za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

1.800 EUR26
/
ni podatka
20.000 EUR27
ni podatka
ni podatka
/
/
737 EUR28
/
ni podatka
/

Vir: Posamezni resorji (2013)

24

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G), Ur. l. RS, št. 47/13.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), Ur. l. RS, št.
21/13.
26
Stroški vključujejo menjavo zunanje table in plakata v novinarski sobi, vizitke za vodilne javne
uslužbence in menjavo žigov.
27
Stroški so za oba resorja skupaj. 2185 EUR je znašal strošek zamenjave tabel, 2879 strošek
zamenjave žigov in 13.000 EUR so znašali stroški selitev. Ministrstvo za kulturo je plačalo še 2000
EUR za vzpostavitev intraneta.
28
Stroški, ki so nastali zaradi zamenjave žigov.
25
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7

ANALIZA IN PRIMERJAVA STRUKTURNIH SPREMEMB
MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE

Če podrobneje analiziramo organizacijsko strukturo Ministrstva za pravosodje, lahko
ugotovimo, da se je od leta 2012 do sredine leta 2015 precej spreminjala.
Pred samo združitvijo Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo je delovalo
9 NOE, in sicer 3 direktorati, 3 službe neposredno pod ministrom, Center za izobraževanje
v pravosodju, Sekretariat, Sektor za popravo krivic in narodno spravo ter 1 organ v sestavi.
Slika 9: Organigram Ministrstva za pravosodje (januar 2012)
Ministrstvo za
pravosodje

Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Kabinet ministra

Služba za notranjo
revizijo

Služba za odnose
z javnostmi

Center za izobraževanje
v pravosodju

Direktorat za
mednarodno
sodelovanje

Direktorat za
zakonodajo s področja
pravosodja

Direktorat za
pravosodno upravo

Sekretariat

Sektor za popravo krivic
in narodno spravo

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

Po združitvi se je število NOE seveda povečalo. Delovalo je 6 direktoratov. Direktorat za
organizacijo in kadre se je preimenoval v Direktorat za javni sektor, na novo pa je bil
ustanovljen tudi Direktorat za informatiko in e-storitve. Direktorat za mednarodno
sodelovanje in mednarodno pravno pomoč je bil ukinjen. Neposredno pod ministrom je
delovalo 7 služb in Center za izobraževanje v pravosodju. Novoustanovljena je bila, po
ukinitvi direktorata, Služba za mednarodno sodelovanje, področje mednarodne pravne
pomoči pa se je kot sektor preneslo v Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja.
Novoustanovljena je bila tudi Služba za lokalno samoupravo, neposredno pod ministrom pa
je delovala tudi Služba za popravo krivic. Organa v sestavi sta bila dva, Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij ter Inšpektorat za javni sektor, ki se je preimenoval (prej
Inšpektorat za javno upravo).
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Slika 10: Organigram Ministrstva za pravosodje in javno upravo (april 2012)
Ministrstvo za
pravosodje in javno
upravo

Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Inšpektorat za javni
sektor

Direktorat za
pravosodno upravo

Direktorat za
zakonodajo s
področja pravosodja

Kabinet ministra

Služba za notranjo
revizijo

Služba za
mednarodno
sodelovanje

Služba za popravo
krivic

Služba za lokalno
samoupravo

Služba za nevladne
organizacije

Služba za upravne
enote

Center za
izobraževanje v
pravosodju

Direktorat za javni
sektor

Direktorat za
upravne procese

Sekretariat

Direktorat za
informatiko in estoritve

Direktorat za
investicije in
nepremičnine

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

Naslednja sprememba je sledila konec leta 2012. Zmanjšalo se je namreč število služb, ki
delujejo neposredno pod ministrom, in sicer sta se Služba za lokalno samoupravo in Služba
za upravne enote združili v eno. Služba za mednarodno sodelovanje in Služba za nevladne
organizacije sta bili ukinjeni, področje mednarodnega sodelovanje se je preneslo v
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja kot sektor, področje za nevladne
organizacije pa v Direktorat za upravne procese, prav tako kot sektor. Na novo je bila
ustanovljena Služba za analitiko in merljivost.
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Slika 11: Organigram Ministrstva za pravosodje in javno upravo (december 2012)
Ministrstvo za
pravosodje in javno
upravo

Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Inšpektorat za javni
sektor

Direktorat za
pravosodno upravo

Direktorat za
zakonodajo s
področja pravosodja

Kabinet ministra

Služba za popravo
krivic

Služba za notrano
revizijo

Center za
izobraževanje v
pravosodju

Služba za lokalno
samoupravo in
upravne enote

Služba za analitiko
in merljivost

Direktorat za javni
sektor

Direktorat za
upravne procesec

Direktorat za
informatiko in estoritve

Sekretariat

Direktorat za
investicije in
nepremičnine

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

Naslednja sprememba je sledila že v začetku leta 2013. Služba za analitiko in merljivost, ki
je bila ustanovljena le mesec pred tem, je bila ukinjena, novoustanovljena pa je bila Služba
za razvoj e-storitev.
Slika 12: Organigram Ministrstva za pravosodje in javno upravo (januar 2013)
Ministrstvo za
pravosodje in javno
upravo

Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Inšpektorat za javni
sektor

Direktorat za
pravosodno upravo

Direktorat za
zakonodajo s
področja pravosodja

Kabinet ministra

Služba za popravo
krivic

Služba za notrano
revizijo

Center za
izobraževanje v
pravosodju

Služba za lokalno
samoupravo in
upravne enote

Služba za razvoj estoritev

Direktorat za javni
sektor

Direktorat za
upravne procesec

Sekretariat

Direktorat za
informatiko in estoritve

Direktorat za
investicije in
nepremičnine

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

V marcu 2013 sta bila ukinjena Direktorat za pravosodno upravo in Direktorat za zakonodajo
s področja pravosodja. Celotno področje pravosodja se je tako združilo v en direktorat,
Direktorat za pravosodje, kjer je deloval tudi Center za izobraževanje v pravosodju. Ukinjen
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je bil Direktorat za upravne procese, pa tudi nedavno ustanovljena Služba za razvoj estoritev.
Slika 13: Organigram Ministrstva za pravosodje in javno upravo (marec 2013)
Ministrstvo za
pravosodje in
javno upravo

Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij
Inšpektorat za
javni sektor

Direktorat za
pravosodje

Kabinet ministra

Služba za notranjo
revizijo

Služba za lokalno
samoupravo

Služba za popravo
krivic

Direktorat za javni
sektor

Sekretariat

Direktorat za
informatiko in estoritve

Direktorat za
investicije in
nepremičnine

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

Z novelo ZVRS-G je Ministrstvo za pravosodje ponovno postalo samostojen resor. Julija
2013 sta bila ustanovljena Direktorat za pravosodno upravo ter Direktorat za zakonodajo s
področja pravosodja. Z ZDU-1G je ministrstvo postalo pristojno tudi za opravljanje nalog na
področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih
skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov
državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma
za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila, zato je bil
ustanovljen tudi Direktorat za investicije in nepremičnine. Ministrstvo za pravosodje je
ponovno postalo pristojno za organizacijo in status državnega tožilstva ter za nadzor nad
poslovanjem državnega tožilstva. Neposredno pod ministrom sta delovali le 2 službi.
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Slika 14: Organigram Ministrstva za pravosodje (julij 2013)
Ministrstvo za
pravosodje
Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Kabinet ministra

Služba za notranjo
revizijo

Direktorat za
pravosodno upravo

Direktorat za
zakonodajo s
področja pravosodja

Direktorat za
investicije in
nepremičnine

Sekretariat

Center za
izobraževanje v
pravosodju

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)

Z zadnjo novelo ZDU-1I29 so naloge Direktorata za investicije in nepremičnine ponovno
prešle v pristojnost Ministrstva za javno upravo. V Ministrstvu za pravosodje neposredno
pod ministrom trenutno deluje 5 služb. Ponovno je bila ustanovljena Služba za mednarodno
sodelovanje in pravo EU, novoustanovljeni pa sta Služba za razvoj pravosodja ter Služba za
informatiko in e-pravosodje.
Slika 15: Organigram Ministrstva za pravosodje (julij 2015)
Ministrstvo za
pravosodje
Uprava RS za
izvrševanje
kazenskih sankcij

Kabinet ministra

Služba za
mednarodno
sodelovanje in
pravo EU

Služba za notranjo
revizijo

Služba za razvoj
pravosodja

Služba za
informatiko in epravosodje

Direktorat za
pravosodno upravo

Direktorat za
zakonodajo s
področja pravosodja

Sekretariat

Center za
izobraževanje v
pravosodju

Vir: Ministrstvo za pravosodje (avgust 2015)
29

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I), Ur. l. RS, št. 90/14.
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UGOTOVITVE

Leta 2012 so se pri določenih ministrstvih zgodile velike strukturne spremembe, spremenila
so se njihova delovna področja, danes pa nekatera izmed njih ponovno delujejo z enakim
imenom kot pred reorganizacijo.
V začetku leta 2012 sta tako delovala Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Del pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor je prešel
v Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, drugi del pa v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Takšna struktura je zdržala le do septembra 2014, ko se je izkazalo, da ureditev ni ustrezna
in tako danes delujejo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Ministrstvo za infrastrukturo. Iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter
Ministrstva za infrastrukturo in prostor sta se izločili področji okolja in prostora, ki sta se
združili v novo Ministrstvo za okolje in prostor. Tako naj bi lažje pristopili k usklajevanju
prostorske, okoljske in gradbene zakonodaje, saj se bodo oblikovali hitrejši, preglednejši in
enostavnejši upravni postopki. Ministrstvo za infrastrukturo pa naj bi kot samostojen resor
zagotovilo tako vertikalno povezavo znotraj samega ministrstva, kot tudi horizontalno
integracijo z drugimi resorji.
Pred reorganizacijo sta kot samostojna resorja delovala tudi Ministrstvo za pravosodje in
Ministrstvo za javno upravo, njuni delovni področji pa sta se nato združili v en resor.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je prevzelo tudi področje lokalne samouprave.
Del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se je nanašal na organizacijo in status
državnega tožilstva ter na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, pa je prešel v
pristojnost Ministrstva za notranje zadeve. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora
RS je zato zahtevala ustavno presojo 34. in 37. člena novele ZVRS-H. Ustavno sodišče je v
začetku leta 2013 zahtevo zavrglo30. Delovni področji obeh resorjev sta si povsem različni,
tako da je bilo ob združitvi nemalo težav. Marca 2013 sta bila celo ukinjena oba direktorata,
ki sta bila pristojna za področje pravosodja, nastal pa je nov Direktorat za pravosodje.
Tudi ta ureditev ni obstala prav dolgo. Že leta 2013 je za področje javne uprave postalo
pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo se je po sprejetju novele ZVRS-G
najprej imenovalo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Ker bi preimenovanje
pomenilo prevelik strošek, je bil naziv organa po noveli ZDU-1G Ministrstvo za notranje
zadeve. Leta 2014 pa je sledila še ena sprememba, ponovno smo dobili samostojna resorja.
Za področje javne uprave se je predlagalo, da ponovno postane samostojno ministrstvo,
saj so bili v preteklosti problemi javne uprave pogosto zanemarjeni in nerešeni. Danes
imamo tako ponovno tri samostojne resorje: Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno
upravo ter Ministrstvo za notranje zadeve. Takšna ureditev je bila tudi pred reorganizacijo
leta 2012. Vmes se je struktura v ministrstvih precej spreminjala. To je precej vplivalo na
samo delo, premeščali so se javni uslužbenci, nastalo je kar nekaj stroškov.
30

Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-42/12-15 z dne 7. 2. 2013.
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Spremembe se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Do 1. 1. 2017 naj bi upravljalec
nepremičnega premoženja države postalo Ministrstvo za javno upravo. Do 1. 1. 2018 pa naj
bi Ministrstvo za javno upravo prevzelo v upravljanje tudi informacijsko komunikacijske
sisteme državne uprave. To pomeni kar veliko spremembo za delovanje vseh resorjev,
ponovno se bodo premeščali javni uslužbenci, ki bodo tako delo opravljali v novem resorju.
Kaj bo to pomenilo za samo delovanje in kakšni bodo prihranki ali pa bo morda celo
povzročilo dodatne stroške, pa bo verjetno jasno zelo hitro.
Število zaposlenih v ministrstvih se je od leta 2012 dalje zniževalo. Najbolj izrazito znižanje
je bilo ravno v letu 2012, saj je bil eden od ukrepov takratne vlade zmanjševanje števila
zaposlenih predvsem na račun upokojevanja javnih uslužbencev in njihovega
nenadomeščanja, nenadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim je delovno razmerje
prenehalo sporazumno, ter nenadomeščanja porodniških odsotnosti. Ob združevanju
resorjev se je število zaposlenih srednjeročno znižalo. V Ministrstvu za pravosodje in javno
upravo se je število zaposlenih v enem letu zmanjšalo za 56, v Ministrstvu za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport za 60, v Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa za 13.
Pri ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom je izstopalo Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo, saj je bilo prvo ministrstvo, ki je posredovalo v Arhiv RS novi združeni
klasifikacijski načrt. Na njegovi podlagi je Arhiv RS izdelal pisno strokovno navodilo za
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
je torej združilo klasifikacijski načrt Ministrstva za pravosodje in klasifikacijski načrt
Ministrstva za javno upravo ter ga nato posredovalo v Arhiv RS. Ob vzpostavitvi
dokumentnega sistema se je evidentiralo vse dokumente le v novi zbirki nerešenih zadev,
kjer so se nato tudi odpirale zadeve v skladu s potrjenim klasifikacijskim načrtom.
Reorganizacija pa je pomenila tudi odlično priložnost za uvedbo elektronskega poslovanja,
ki je prihranil stroške poslovanja. Ministrstvo za javno upravo je namreč leta 2011 pričelo z
uvajanjem brezpapirnega poslovanja na primeru ene izmed služb ministrstva. Vsa prejeta
fizična pošta je bila skenirana, original pa je ostal v glavni pisarni. Zaposleni je tako prejel
le digitalno povezavo do dokumenta. Po reorganizaciji je na ta sistem prešlo tudi Ministrstvo
za pravosodje in javno upravo. Na ta način se je bistveno zmanjšala uporaba papirja in
posledično stroški poslovanja.
Cilj reorganizacije je bil torej vzpostavitev učinkovitejše strukture ministrstev, zniževanje
števila zaposlenih, zniževanje stroškov in racionalizacija postopkov. Dejstvo je, da nekatere
strukturne spremembe ministrstev niso bile primerne in da se je ponovno vzpostavilo stanje,
ki smo ga imeli v začetku leta 2012. Enako velja tudi glede zniževanja stroškov. Kakšni so
bili prihranki celotne reorganizacije, ni mogoče oceniti. Tudi sama sem pri pridobivanju
podatkov pri določenih resorjih naletela na precej težav. Nekateri resorji so bili neodzivni,
nekateri pa ne vedo, kateri stroški so posledica reorganizacije.
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ZAKLJUČEK

Ureditev državne uprave je zelo pomembna in je zato tradicionalno zapisana v ustavi.
Ustava sicer določa le najpomembnejša načela na področju organizacije državne uprave,
organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev pa ureja
zakon, a tudi ta ne v celoti. Določena vprašanja urejajo tudi podzakonski predpisi in interni
akti. Vlada RS je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.
Zakon o Vladi Republike Slovenije opredeljuje sestavo in delo vlade ter njeno organizacijo,
Zakon o državni upravi pa opredeljuje delovanje ministrstev. Trenutno deluje 14 ministrstev
in dva ministra brez resorja.
Po volitvah začnejo takoj potekati pogovori o sestavljanju koalicije in tudi o sestavi vlade.
Pri sestavljanju vlade in razdelitvi ministrskih resorjev se, kljub drugačnim trditvam, ne
osredotočajo na učinkovitejše delovanje resorjev oziroma optimizacijo in racionalizacijo
postopkov. V ozadju gre za konkretne osebe, ki jim je potrebno zagotoviti določen položaj
in prepogosto se dogaja, da se struktura ministrstev prilagaja ravno tem osebam. To seveda
za delovanje ni dobro in tako se organizacijska struktura ministrstev spreminja prepogosto
in prehitro. V prihodnosti je zato nujno, da se postavijo merilniki učinkovitosti, saj se bo le
tako lahko realno ocenjevalo delo posameznih ministrstev in uslužbencev in se na podlagi
analiz predlagalo reorganizacije. Tako se bo lahko vzpostavilo stabilno strukturo ministrstev,
ki bo zdržala več kot en mandat in reorganizacije ne bodo pomenile predvsem pogovora o
številu ministrstev, ampak bo izpostavljena vsebina in povečevanje učinkovitosti ter
odzivnosti posameznih resorjev. Cilj reorganizacij mora biti koncentracija ključnih nalog ter
večja učinkovitost pri delu.
Zelo pomembno za delovanje same države je tudi, da tako aktualna vlada kot tudi nadaljnje
zdržijo celotno mandatno obdobje, saj se lahko le na ta način izvedejo cilji in projekti, ki so
bili zastavljeni pred začetkom mandata.
Struktura državne uprave se je torej v treh letih preveč spremenila, nekatere spremembe
so bile neustrezne in nepotrebne. Nenehno spreminjanje strukture ministrstev, v določenih
primerih celo vsak mesec, pomeni zastoj dela v organu, saj se javni uslužbenci ne ukvarjajo
z vsebino, ampak le s premeščanjem delovnih področij in selitvami.
Število zaposlenih v ministrstvih se je od leta 2012 dalje zniževalo. Najbolj izrazito znižanje
je bilo ravno v letu 2012. Javnih uslužbencev v celotnem javnem sektorju pa je še vedno
preveč, zato je s strukturnimi ukrepi potrebno zagotoviti, da bi se število zaposlenih
zmanjševalo. Plačno maso v javnem sektorju je potrebno znižati z zmanjševanjem števila
zaposlenih na mehki način. Torej predvsem z nenadomeščanjem ter tudi možnostjo
odpuščanja tistih, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov.
Na področju ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom je Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo kot prvo posredovalo v Arhiv RS novi združeni klasifikacijski načrt. Pri
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reorganizaciji je zelo pomembno, da se čim prej vzpostavi dokumentni sistem organa, ki
temelji na klasifikacijskem načrtu organa. To pa je bila tudi odlična priložnost za uvedbo
elektronskega poslovanja, ki je prihranil stroške poslovanja. Vsekakor bi bilo potrebno
elektronsko poslovanje uvesti v vseh resorjih in na ta način zmanjšati stroške poslovanja
organa.
Cilj reorganizacije je bil torej vzpostavitev učinkovitejše strukture ministrstev, zniževanje
števila zaposlenih, zniževanje stroškov in racionalizacija postopkov. Določene spremembe
bodo seveda tudi v prihodnje še potrebne, za to pa bo treba pripraviti strateške dokumente
in analize, ki bodo s podatki in ustreznimi kazalniki podlaga za pripravo sistemskih in
organizacijskih sprememb. Potrebna je izvedba funkcijske analiza državne uprave, katere
namen je pregled in prikaz organizacijske strukture z nalogami in pristojnostmi,
identifikacija določenih anomalij (podvajanje nalog, kadrovska in organizacijska struktura,
način izvajanja nalog) in oblikovanje predlogov ukrepov za racionalizacijo in optimizacijo
državne uprave.
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