Nesramni uradniki
Z namenom jasnega razumevanja pristojnosti in vloge javnih uslužbencev, ki so večkrat napačno
razumljene, pojasnjujemo, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem
sektorju. Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne etike
Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po
pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje. Uradniki so javni uslužbenci, ki v
organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so neposredno povezane z
izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa.

Uradniki oziroma javni uslužbenci tako le opravljajo javne naloge, za katere so pooblaščeni. Pri tem,
med drugim, vodijo upravne postopke, o katerih na prvi stopnji, v primeru lokalne skupnosti, odloča
direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan, razen če ima posamezni javni uslužbenec
pooblastilo tudi za odločanje ali če zakon drugače določa (ZUJIK) in odloča že župan. Uradniki torej
vodijo upravne postopke, ki so predpisani, vprašanje pa je, ali so vsi postopki smiselni ali ne. Veliko bi
se dalo narediti s poenostavitvijo teh postopkov, vendar to ni stvar uradnikov, ampak
zakonodajalcev.

Ljudje pa imamo včasih drugačna pričakovanja, zato nemalokrat pride do slabe volje in izjav, da je
kakšen uradnik »nesramen«, ali da jim »ne gre na roko«, ali da se pri posamezniku »nič ne da«.
Vsekakor naloga javnih uslužbencev ni zavajanje in podajanje napačnih informacij, temveč
informiranje, ki je skladno s predpisi s posameznega področja dela. Razumljivo je, da so s strani
posameznikov, ki svojih želja ne morejo izpeljati, prve negativne opazke namenjene prav uradnikom.
Uradnik, kot zapisano, opravlja zgolj javne naloge, za katere je pooblaščen. Zato mora posameznik
razumeti, da uradnik ni tista oseba, ki sprejema predpise in ni krivec za nesoglasja ali nestrinjanja. Se
pa vsi strinjamo, da bi se dalo postopke poenostaviti in »manj komplicirat«, kar pa je odgovornost
naših zakonodajalcev.
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