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VABILO NA 6. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 14. november 2007,  

ob 17.00 uri v P19 

 
Dnevni red 6. raziskovalnega foruma:  
 

I. Mag. Valentin AREH (POP TV): Sociološka analiza kakovosti managementa državne 
uprave, vloga doktrine managementa celovite kakovosti in predlog izboljšav orodij za 
njeno učinkovitejšo uporabo (predstavitev teme doktorske disertacije)  
POVZETEK: Od leta 1998 kot zaposleni v Associated Press Televison News spremljam uporabo 

načel managementa celovite kakovosti (ang. Total Quality Management - TQM) v organizaciji 
zasebnega sektorja. Od leta 2002 tudi dejavno sodelujem pri izvajanju tehnik, s ciljem 

celostne uporabe načel doktrine. Zato želim predstaviti izkušnje iz tujine z uporabo TQM, 

njegovo uporabnost v slovenski državni upravi in analizo rezultatov uporabe orodij CAF in 
PRSPO v praksi. Ob pomanjkanju slovenskih analiz je namen disertacije predstaviti tudi 

stopnjo kakovosti managementa državne uprave Republike Slovenije.   

 
 

II. Dare SROVIN (Mestna občina Ljubljana): Stanje in smernice spletnega poslovanja 
Mestne občine Ljubljana (predstavitev glavnih izsledkov raziskave v okviru magistrskega 
dela) 
POVZETEK: Namen magistrskega dela je izpostaviti pomembnost zavedanja in priznavanja  

Mestne  občine Ljubljana,  da  je  svetovni  splet  množični  medij  prihodnosti,  ki lahko   

predstavlja   osnovo   za   učinkovito   izmenjavo   informacij   ter   opravljanje najrazličnejših 
e-storitev in možnost vključevanja občanov v delovanje mestnih organov. Za zagotovitev 

zgoraj navedenega pa mora Mestna občina Ljubljana poskrbeti, za  primeren  nastop  na  
svetovnem  spletu  in  sistematično  izboljšati  svoje  spletne strani.  

 

Vsebina  pričujočega  magistrskega  dela  je  usmerjena  v  analizo  kakovosti mestnih  
spletnih  strani,  predvsem  v  pregled  obstoječega  stanja in izoblikovanje predlogov za 

izboljšavo obstoječe spletne strani Mestne občine Ljubljana. Izsledki analize v nalogi, so 
podlaga predvsem za vrednotenje obstoječe spletne strani občine, ter podlaga za izdelavo 

predloga kakšna naj bi bila dobra spletna stran občine in kaj je za to potrebno še postoriti. 
Prav tako je cilj tega dela, predstavitev učinkovitega pristopa k uvajanju intraneta v vsakdanje 

delo ljudi, osnovanega na oceni splošno ugotovljenih prednostih poslovanja zaradi rabe 

intraneta. 



III. Doc. dr. Primož PEVCIN (Fakulteta za upravo): Analiza vzrokov odškodninskih 
zahtevkov pri uporabi policijskih prisilnih sredstev in ukrepi za njihovo odpravo 
(predstavitev ekonomsko-metodološkega dela CRP projekta) 
POVZETEK: CRP projekt v okviru tematike Konkurenčnost Slovenije 2001-2006, ki sta ga 
financirala ARRS in MNZ, je bil zaključen letos spomladi, na njem pa so sodelovali 
raziskovalci štirih različnih slovenskih fakultet ter enega svetovalnega podjetja, zato je bil 
zastavljen izrazito interdisciplinarno. Zaradi obsežnosti tematike bodo na raziskovalnem 
forumu predstavljene ugotovitve projekta s področja analize pritožb državljanov na 
uporabo policijskih prisilnih sredstev kot temelja odškodninske odgovornosti države, in 
sicer institucionalno-ekonomski ter empirični vidik navedene problematike. Tako bo 
prikazano obstoječe stanje na področju rabe policijskih prisilnih sredstev v Sloveniji ter 
institucionalno-ekonomski predlogi načina reševanja navedene problematike. 
 

 
 

 
 
Vabljeni:  
- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študentje in diplomantje ter ostala 

zainteresirana znanstvena in strokovna javnost.  
 
 
 
Lep pozdrav, 

Prof. dr. Mirko VINTAR, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


