IZTOČNICE ZA INTERVJU DIOSCURI (FIELD 2, CASE 1)
1) Ocena znanja in usposobljenosti slovenske javne uprave. Kako bi ocenili
njihovo učinkovitost? Primerjava z drugimi sektorji javne uprave?
Odnos državnih uslužbencev do običajnih državljanov (npr. se obnašajo kot
služabniki ljudstva, ali pa imajo do državljanov bolj vzvišen odnos, odnos
nadrejenosti; Kako je razvit njihov čut odgovornosti)
2) Ocena motiviranosti slovenskih državnih uradnikov na višjih
pozicijah/profesionalizem (npr. stopnja učinkovitosti in odgovornega opravljanja
svojega dela) Ali obstaja pri njih neka poklicna identiteta v smislu zavezanosti,
poslanstva? Kako profesionalni so pri svojem delu? Je Slovenija glede načina
delovanja državne uprave bolj podobna balkanskim, srednjeevropskim ali
zahodnoevropskim državam?
3) Spremembe javne uprave v obdobju vključevanja v EU. Pa opažate kakšne
spremembe v mentaliteti slovenske javne uprave v zadnjem obdobju vključevanja v
EU? In če, v kolikšni meri so posledica vključevanja v EU? Ali obstaja kakšna potreba
reforme javne uprave? In če, kateri ukrepi bi bili potrebni za izboljšanje stanja?
In kje so glavne pomanjkljivosti?
4) Organizacijska struktura/kultura slovenske javne uprave/primerjava z EU. Ali
se v Sloveniji- v primerjavi z drugimi zahodnimi državami-opazi večjo ali manjšo
hierarhijo in distanco v odnosih med zaposlenimi v državni upravi? Kakšen tip
komuniciranja med zaposlenimi prevladuje, bolj formalni ali neformalni? Kakšna pa je
pripravljenost na medsebojno sodelovanje? V kolikšni meri je uveljavljeno timsko
delo in projektni tip organizacije? Kakšna pa je stopnja medsebojnega zaupanje (med
nadrejenimi in podrejenimi in zaupanje med sodelavci)?
Ali opažate kakšne spremembe v načinu organiziranosti slovenske državne uprave v
zadnjem obdobju? In če, v kolikšni meri so posledica vključevanja v Evropsko Unijo?
5) Elitizem in korupcija v slovenski javni upravi. Kako bi ocenili znanje in
usposobljenost elit za delo, ki ga opravljajo? So glede tega slovenske elite primerljive
z evropskimi? So razlike med posameznimi segmenti elite, npr. da je ena bolj
primerljiva kot druga? Kateri kriteriji pa prevladujejo pri rekrutaciji na elitne položaje?
Kako odprte pa so slovenske elite za vstop novih članov? Ali obstajajo kakšne razlike
med posameznimi segmenti elite v zaprtosti/odprtosti?
-Ali predstavlja po tvojem mnenju korupcija v Sloveniji nek resen problem?
Kaj pa širše od državne uprave? Na katerih področjih pa je po tvojem mnenju
korupcija najbolj razširjena? Kakšni pa so glavni razlogi za korupcijo? Kaj si
predstavljate pod pojmom klientilizem? Kako pa je po tvojem mnenju s klientilizmom
pri nas v državni upravi pa tudi širše? Lahko rečemo, da je to resen problem?
Primerjava z EU. Kateri so glavni igralci v klientelističnih zadevah, klientelističnih
povezavah, mrežah? So to ljudje iz politike, gospodarstva, predstavniki posebnih
interesov?

