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VABILO NA 21. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 24. marec 2010,  

ob 17.00 uri v predavalnici 19 na Fakulteti za upravo.  

 
 

Dnevni red 21. raziskovalnega foruma:  

 
 

I. dr. Aleksander ARISTOVNIK; predstavitev vsebine ciljno - raziskovalnega projekta z naslovom: Vzpostavitev 
sistemov merjenja učinkovitost in uspešnost javnega sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju  

 

Namen raziskovalnega projekta je izboljšanje metodoloških orodij, ki jih imajo nosilci ekonomske politike v Sloveniji na voljo za optimiziranje razvojne 
vloge javnofinančnih izdatkov in drugih fiskalnih instrumentov. Ta namen bomo dosegli z razvojem orodij za merjenje učinkovitosti in uspešnosti 
javnega sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju ter z njihovo empirično implementacijo. Na mikroekonomski ravni nameravamo z raziskavo 
oblikovati in nadgraditi nekatera skupna izhodišča za oblikovanje kazalnikov za poročanje o učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, ki 
pomenijo temelj k rezultatom usmerjenega proračuna (angl. Performance Budgeting). Tako bomo oblikovali kazalnike glede na zastavljene cilje, ki jih je 
posamezna (izbrana) institucija oz področje proračunske porabe navedla v svojem finančnem načrtu in pri predlogu pridobivanja sredstev iz proračuna. 
Na ta način bomo razvili in nadgradili obstoječ sistem kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti izbranega proračunskega uporabnika oz. področja 
proračunske porabe v Slovenije. Sledila bo izdelava metodologije povezovanja ciljev in rezultatov proračunskih programov in podprogramov s cilji 
strateških načrtov oz. nacionalnih programov izbranih proračunskih uporabnikov. Tako bomo na primeru izbranih proračunskih uporabnikov ugotavljali 
povezanost postavljenih ciljev in rezultatov s cilji strateških nacionalnih programov. Na makroekonomski ravni se bo raziskava osredotočila na pregled in 
analizo obstoječih konceptualnih ter metodoloških rešitev v povezavi z merjenem učinkovitosti in uspešnosti javnofinančnih izdatkov na nacionalni 
ravni, kar bo pomenilo osnovo pri praktični aplikaciji izvedbe meritev učinkovitosti in uspešnosti na primeru Slovenije. Na tej podlagi bomo lahko 
poiskali področja možnih izboljšav (učinkovitosti in uspešnosti) porabe javnih sredstev. Razvita mikro- in makroekonomska orodja bomo empirično 
uporabili za analizo delovanja javnega sektorja v Sloveniji. Zaradi omejitev pri obsegu projekta se bomo osredotočili na eno oz. največ dve izbrani 
problemski področji (npr. izobraževanje, znanost in tehnologija ipd.). Problemsko področje bomo izbrali glede na rezultate preliminarne analize o 
problematiki slovenskega javnega sektorja in razpoložljivosti podatkov.  

 
 

II. Kornelija MARZEL; predstavitev doktorske dispozicije z naslovom: »Analiza institucij varuha človekovih pravic   
  upoštevaje legalnost in legitimnost«. 
 

 
 

 

 

Vabljeni:  

- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študentje in diplomantje ter ostala zainteresirana znanstvena in strokovna javnost. 
 
 
  Lepo pozdravljeni, 

doc. dr. Maja KLUN, 
Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


