
PROGRAMSKE SMERNICE NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA 

 

Stroški javnega sektorja  

 

a) Znižanje števila javnih uslužbencev za 2 %  

 

Izvesti je potrebno sklepe, ki jih je že sprejela sedanja vlada. Za 2% je potrebno 

zmanjšati število javnih uslužbencev in sicer tako, da se ne nadomešča tistih, ki 

odidejo. To zmanjšanje je torej potrebno izvesti brez odpuščanj, tudi zato, ker so 

stroški odpuščanj previsoki. Na ta način se zagotovi 100 mio evrov prihranka na letni 

ravni, ki se sprostijo zato, ker so plače v javnem sektorju že tri leta zamrznjene. 

 

b) Nadaljevati z izvajanjem interventnega zakona 

 

c) Organizacijske spremembe v javnem sektorju 

 

Združiti je potrebno podporne službe, kar je tudi nujen pogoj za zmanjševanje števila 

ministrstev. Programske napovedi o ukinitvi npr. Agencije za javno naročanje in 

nepremičninskega sklada ocenjujemo za izrazito neustrezen ukrep, ki bi izredno 

otežil zmanjševanje števila ministrstev. Podporne službe je potrebno združevati tudi 

v celotnem javnem sektorju (zavodi) 

 

d) Za 250 mio evrov znižati stroške za delovanje javnega sektorja (blago in 

storitve) 

 

Sedanja vlada je predvidela 20% znižanje teh stroškov. Ukrep ni bil realiziran. Če bi 

ta ukrep izvedli samo v višini 10% bi to pomenilo 250 mio evrov na letni ravni.  

 

 

1. Z oprava administrativnih ovir znižati stroške gospodarstva za 300 mio evrov 

na letni ravni 

 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo analizo 3400 predpisov z vidika odprave 

administrativnih ovir. V sklopu te analize je bilo ugotovljeno, da je večina teh ovir na 

finančnem področju (davčni postopki) in na področju okolja in prostora. Analiza 

ugotavlja, da je z  odpravo teh ovir mogoče znižati stroške gospodarstva na letni ravni 

za 300 mio evrov.  



 

 

2. Nadaljevanje strategije boja proti korupciji 

 

a) Prepoved doniranja sredstev s stani podjetij 

 

V zakonu o volilni kampanji je potrebno prepovedati financiranje političnih strank in 

volilnih kampanij s strani podjetij, ker te donacije pomembno soustvarjajo politična 

gospodarska omrežja, ki po načelu daj-dam netransparentno oblikujejo politične 

programe in ukrepe v Sloveniji.  

 

b) Javnost dohodninskih napovedi 

 

Zakonsko je potrebno urediti, da je višina plačane dohodnine javno dostopna.  

 

c) Ohraniti Agencijo za javna naročila 

 

Agencija za javna naročila ni samo orodje za znižanje stroškov izvedbe javnega 

naročanja ampak tudi potrebno orodje v protikorupcijskem boju. Napovedi nekaterih 

političnih strank, ki želijo agencijo ukiniti, z izgovorom, da bi na ta način zniževali 

stroške javnega sektorja, ocenjujemo kot željo po nadaljevanju prakse netransparentnosti 

postopka javnega naročanja. 

 

 

3. Politični sistem 

 

a) Omejiti politiki možnost, da zahteva razpis referenduma 

 

Zavzemamo se za spremembo ustave, s katero bi poslancem in državnemu svetu 

odvzeli možnost, da zahtevajo razpis referenduma. S tem bi ta možnost ostala zgolj 

volivcem. Prav tako pa se zavzemamo za uvedbo kvoruma za veljavnost referenduma 

in izključitev posameznih vsebin z referendumskega odločanja.  

 

b) Omogočiti volivcem, da bistveno vplivajo na izvolitev svojega poslanca 

 

Zavzemamo se za spremembo volilnega zakona, s katero bi ukinili volilne okraje, 

volivcem pa dali preferenčni glas, ki bi bil edina osnova za razdelitev mandatov 

posameznim kandidatom. 

 



c) Več pristojnosti predsedniku države pri razpustitvi parlamenta in razpisu 

predčasnih volitev 

 

Zavzemamo se za spremembo ustave, s katero bi pristojnost za razpustitev parlamenta 

v primeru političnih blokad razdelili med predsednika države, predsednika vlade in 

državni zbor. 

 


