
Ukinitev je volja generalne direktorice Uprave RS za
javna plačila
Pripravljen seznam Za odpravo enot Krško, Nova Gorica,
Radlje in Trbovlje
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Ljubljana – Na pobudo Jane Ahčin, generalne direktorice Uprave RS za javna plačila (UJP),
namerava vlada zaradi varčevanja ukiniti štiri enote UJP, ki skrbijo za plačilni promet dobrih
530 proračunskih uporabnikov. V Posavju, Zasavju, na Goriškem in Koroškem so se na to
ostro odzvali.

Nasprotno se finančnemu ministrstvu s pojasnili o razlogih za ukinjanje ne mudi. O zadevi
bodo javnost obvestili, ko se bo do nje opredelila tudi vlada. V Zasavju so pričakovali, da se
bo to zgodilo že včeraj. Razlogov za ukinjanje ne komentira niti Ahčinova. Na terenu pa vre,
saj je negotov obstoj več kot dvajset delovnih mest – od skoraj 200 v dvanajstih enotah UJP,
ki skrbijo za dobrih 2800 proračunskih uporabnikov.

V radeljsko enoto UJP s sedmimi zaposlenimi je novica o ukinitvi udarila kot strela z jasnega,
v Krškem so o njej izvedeli včeraj iz medijev, Zasavci in Novogoričani so pri vladi
protestirali že v sredo.

Po besedah vodje radeljske enote Petra Skoka je v ponedeljek dopoldne Ahčinova nujen
sestanek sklicala kar po elektronski pošti. »Izvedeli smo, da je 'njena volja', da se ukinejo štiri
območne enote in da bo to predlagala vladi.«

Skok dvomi o finančnih učinkih takšnega varčevanja: »Večinoma gre sicer za elektronske
online storitve, iz izkušenj pa vemo, da je stik z uporabniki zelo pomemben.«

Kar se dogaja, je negacija prizadevanj, približati javno upravo uporabnikom, ki se bodo
morali zdaj povezovati z enoto Slovenska Bistrica. Kaj bo z zaposlenimi, ne vedo. Mežiški
župan Dušan Krebel posebnih posledic, razen za zaposlene, v ukinitvi enote UJP ne vidi, saj
vse poslovanje poteka po elektronski poti.

Torej je vseeno, kje je urad, meni. Bolj ga skrbi učinkovitost UJP in njihove računalniške
aplikacije, ki naj bi bila nedodelana in odprta za zlorabe.

Ukinitev UJP bi Zasavju odnesla pet delovnih mest, 62 uporabnikov pa bi moralo plačilni
promet urejati prek Ljubljane.

Še posebno je nad navedbami Ahčinove, da bo enoto v Novi Gorici z desetimi zaposlenimi
ukinila zaradi pomanjkanja denarja za najemnino in dejavnost preselila v Postojno, kjer delajo
štiri osebe, začuden novogoriški župan Matej Arčon. Državo je v dopisu spomnil, da bosta
pri njih v kratkem dve prazni lokaciji v lasti države, kjer ji ne bi bilo treba plačati najemnine.
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