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VABILO NA 5. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 17. oktobra 2007,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 5. raziskovalnega foruma:  

 
I. Mag. Alenka BRAČEK (Fakulteta za upravo): Internacionalizacija visokega šolstva v 

Sloveniji (predstavitev glavnih izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 
POVZETEK: Področje visokega šolstva in področje, v katerem visoko šolstvo deluje, se v 
zadnjem obdobju izrazito spreminja zaradi številnih razlogov. Ključni dejavniki za te 
spremembe so: razvoj informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, povečana 
mobilnost delovne sile, večji poudarek na tržni ekonomiji in liberalizaciji trga, 
osredotočenost na »znanju temelječi družbi«, v povečanih privatnih investicijah v 
izobraževanje, na drugi strani pa zmanjšanje javne finančne podpore za izobraževanje ter 
pomembnost vseživljenjskega učenja. Zaradi vseh teh sprememb postaja mednarodna 
razsežnost oz. internacionalizacija vse bolj pomemben dejavnik v delovanju visokošolskih 
institucij ne samo v Sloveniji, ampak tudi v ostalih članicah Evropske unije in v državah po 
svetu, saj predstavlja področje aktivnosti, vir potencialnih novosti in finančnih virov, ki 
vodijo do razvoja novih politik, programov ter praks na institucionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Vse to pa postavlja pred tradicionalne sisteme visokega šolstva 
številne izzive ter prinaša potrebo po internacionalizaciji kurikula, spremenjenih metodah 
poučevanja, uvajanju informacijske komunikacijske tehnologije v visokošolsko 
izobraževanje, mobilnosti študentov in akademskega osebja, pripravo strateških načrtov 
za področje internacionalizacije visokega šolstva ter zahtevo po intenzivnem uvajanju 
novejših oblik internacionalizacije v sfero visokega šolstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Mag. Nina TOMAŽEVIČ (Fakulteta za upravo): Načelo družbene odgovornosti  kot 
temelj odličnosti javne uprave – primer slovenske javne uprave (predstavitev 
teme dispozicije doktorske disertacije) 

POVZETEK: Pomemben del disertacije bo namenjen opredelitvi pojmov s področja 
ravnanja (managementa), kakovosti in odličnosti, pri čemer bosta kot ključni temi 
predstavljeni področji družbene odgovornosti ter odličnosti organizacij javne uprave, 
ki se v praksi vse bolj uveljavljata. Poiskane bodo tudi temeljne razlike in podobnosti 
med ravnanjem v javnem ter v zasebnem sektorju. Avtorica bo v model odličnosti 
združila spoznanja organizacijske znanosti ter stroke (ravnanja) v praksi ter na 
podlagi izsledkov raziskave o uporabi orodij in pristopov ravnanja v slovenski javni 
upravi in primerjalne analize sistemov zunanjega ocenjevanja odličnosti organizacij 
javne uprave v izbranih državah Evropske unije oblikovala priporočila za izboljšave na 
področjih ravnanja in posledično razvoja na področju odličnosti v slovenski javni 
upravi. 
 
 
 

III. Mag. Nenka KRUŠIČ (Računsko sodišče RS): Pomen revizije pri odkrivanju prevar 
in korupcije (predstavitev glavnih izsledkov raziskave magistrske naloge)   
POVZETEK: V sodobnih demokratičnih družbah velja, da je ustrezno institucionaliziranje 
nadzora nad javno porabo izredno pomemben vidik demokratične ureditve. Revidiranje 
poslovanja občin je ena od stalnih in pomembnih nalog revizorjev Računskega sodišča. 
Tudi občina kot uporabnik proračunskih sredstev je dolžna polagati račune, kako in za kaj 
je porabljala proračunski denar. Poslovanje občin pa preverjajo tudi notranji nadzorni 
organi – nadzorni odbori in notranje revizijske službe občin.  
 
Temeljni namen in cilji avtoričine raziskave so bili odgovoriti na zastavljene hipoteze, 
predvsem pa predstaviti razumevanje obeh vrst revizij in obstoj tveganja za prevare in 
korupcije na lokalni ravni. Predmet raziskovanja so bile aktivnosti revizijskega procesa, ki 
se začnejo s prepoznavanjem in izbiro predlogov za revizijo. Raziskava se nanaša tudi na 
razmerja med zunanjo in notranjo revizijo ter obravnava pomen sodelovanja na tistih 
področjih, kjer so tveganja za prevare in korupcijo v občinah največja. 

 
 
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  


