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VABILO NA 7. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 19. december 2007,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 7. raziskovalnega foruma:  
 
 
I. Matjaž JERKIČ: Sorazmernost med zasebnostjo in prikritimi preiskovalnimi ukrepi 

(predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela)  
mentor prof. dr. Janez Čebulj  
 

POVZETEK: Prikrite preiskovalne ukrepe (PPU) izvaja policija na podlagi odredbe pristojnega 

odredbodajalca  (državni tožilec, preiskovalni sodnik). Z izvajanjem PPU se posega na področje z 

ustavo, mednarodnimi pogodbami in z zakoni varovane zasebnosti. Eno ključnih načel, ki ga je 

potrebno spoštovati tako pri normativnem urejanju kot pri vsakokratnem odrejanju in izvajanju 

PPU je načelo sorazmernosti. PPU so bili v času samostojne države Slovenije večkrat normativno 

urejeni v različnih zakonih. Prav tako pa so bile  aktualne normativne ureditve v istem obdobju 

večkrat razveljavljene s strani Ustavnega sodišča. Ob vsakokratni razveljavitvi aktualne normativne 

ureditve, pa je bil eden od razlogov za razveljavitev tudi nezadostno spoštovanje načela 

sorazmernosti. Cilj magistrskega dela je bil raziskati in proučiti ali danes aktualna  normativna 

ureditev PPU v zadostni meri  zagotavlja  sorazmernost tako pri odrejanju kakor pri izvajanju le 

teh. Prav tako je bil cilj ugotoviti ali so opredeljena merila kdaj in katere PPU se lahko uporabi in 

ugotoviti ali so oblike nadzora na odrejanjem in izvajanjem PPU ustrezno normativno urejene. 

Ključna ugotovitev magistrskega dela, ki je tudi ustrezno argumentirana je, da tudi danes aktualna 

normativna ureditev PPU  v nekaterih segmentih ne zagotavlja ustrezne sorazmernosti medtem, ko 

so merila za uporabo PPU in oblike nadzora nad odrejanjem in izvajanjem le teh ustrezno 

normativno urejene.          

 
 
 
 
 



II. Mojca PELKO PLETERŠEK: Digitalne vsebine, informacijski portali in vzpostavitev 
novega tipa knjižnic (predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

 mentor prof. dr. Štefan Ivanko 
 

POVZETEK: Digitalne tehnologije vse bolj prevzemajo osrednjo vlogo v administrativnem vodenju 

sodobne informacijske družbe. Digitalne vsebine s svojimi specifičnimi lastnostmi nehote drastično 

posegajo na področje bibliotekarstva. Vzroki, ki bodo vplivali na izoblikovanje novega tipa knjižnic 

ter prednosti in slabost le teh, so opisani v magistrskem delu. Poudarjene so tudi spremembe, ki 

jih bo povzročila nova organizacija digitalne knjižnice. Načinov, kako zagotoviti sožitje med novo 

nastajajočo digitalno knjižnico, digitalnimi vsebinami in avtorskim pravom, je več. Na 

zakonodajalcih in bibliotekarjih pa je, ali jih bodo sposobni izkoristiti v prid človeštva, ki še kako 

potrebuje nove vzpodbude, nove učinkovitejše modele prerazdeljevanja dobrin ter združevanje v 

ustvarjanju na poti do skupnih, boljših, predvsem pa pravičnejših ciljev. 

 

 

 
III. Tina JUKIĆ: Evalvacija modelov za merjenje učinkov elektronske uprave (predstavitev 

izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela)  
mentor prof. dr. Mirko Vintar 
 

POVZETEK: Dosedanja raziskovalna prizadevanja na področju e-uprave so se pretežno ukvarjala z 

merjenjem obsega, zrelosti in kakovosti ponudbe storitev e-uprave, v zadnjem času nekoliko bolj 

tudi s povpraševanjem po tovrstnih storitvah, zelo malo raziskav pa se je ukvarjalo z učinki, ki jih 

ima e- uprava na njene uporabnike – upravo samo, občane, podjetja in nevladne organizacije ter 

družbo kot celoto. V magistrski nalogi so najprej izčrpno predstavljena dosedanja raziskovalna 

prizadevanja na področju e-uprave. Zatem so podani razlogi in predstavljene obstoječe 

metodologije za merjenje učinkov e-uprave. Sledi predstavitev večparametrskega odločitvenega 

modela, zasnovanega v računalniškem programu DEXi, ki omogoča merjenje učinkov pred samo 

implementacijo upravnih e-storitev in tako izbrati storitve, ki bi morale imeti pri posredovanju na 

svetovni splet prioriteto.  

 
 
 

 
 
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  


