
Raziskovalni center 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za upravo 

 

 
 

 

Gosarjeva ulica 005  

SI-1000 Ljubljana,  
 

T: +386 1 5805 540 

F: +386 1 5805 541 

r-r@fu.uni-lj.si 

http://www.fu.uni-lj.si/rr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO NA 4. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 23. maja 2007,  

ob 17.00 uri v P16 

Dnevni red 4. raziskovalnega foruma:  

 
I. Mag. Mitja DEČMAN: Dolgoročna hramba elektronskih dokumentov          

(predstavitev glavnih izsledkov raziskave doktorske disertacije)   
POVZETEK: E-uprava ob uporabi moderne informacijske tehnologije dnevno 

ustvari ali pa tudi prejme veliko količino podatkov v elektronski obliki. Vse to 

dokumentarno gradivo pa mora tudi hraniti na podlagi vnaprej določenih, 

zakonsko opredeljenih rokov hrambe. Dokler je bilo gradivo v papirni obliki, je bila 

hramba v ustreznih prostorih dokaj enostavna. Pri elektronski obliki pa se zaradi 

potrebe po "aktivni hrambi" pojavlja veliko težav. Predstavljeni rezultati so del 

raziskave v okviru doktorske disertacije, ki se ukvarja z ugotavljanjem stanja na 

področju upravljanja z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki in dolgoročno 

hrambo takega gradiva. Na podlagi rezultatov se pripravlja smernice, ki bodo tiste 

organe javne uprave, ki se že danes zavedajo pomembnosti elektronske hrambe, 

usmerile na prava pota in zagotovila uspešno dolgoročno hrambo elektronskih 

dokumentov. 

 

 
II. Viš. pred. dr. Polonca Kovač: Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil 

(predstavitev monografije in nekaterih njenih pomembnejših izsledkov)  
POVZETEK: delo predstavlja prirejeno disertacijo, ubranjeno novembra 2005 na 

Pravni fakulteti v Ljubljani. Jedro monografije predstavlja pojem javnega 

pooblastila v teoriji in praksi slovenskega prostora v začetku tretjega tisočletja. 

Avtorica javno pooblastilo predstavi kot pravni institut, vendar postavi svojo 

študijo v kontekst spremenjene vloge države in reform javnega sektorja kot 

odzivov na rapiden družbeni razvoj. V okviru slednjega gre v izpostaviti 

polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji in s tem uskladitev z ureditvami v 

drugih državah članicah. V tem kontekstu so zastavljene in nadalje celovito 

obravnavane posamezne razsežnosti javnega pooblastila. Poudarki so na razlogih 

prenosa nalog izven države in kakovosti regulatorne zanke upravnega procesa, 

upoštevaje nujnost in dejanskost nadzornih mehanizmov. 

 
 



III. Mag. Iztok RAKAR: Privatizacija upravnih nalog (predstavitev rezultatov 
zaključenega internega raziskovalnega projekta) 
POVZETEK: Privatizacija izvajanja  upravnih nalog v širšem smislu pomeni prenos 

izvajanja oblastnih upravnih nalog od države na nedržavne organe oziroma 

organizacije. Temeljni cilj tega prenosa je večja ekonomičnost, gospodarnost, 

neodvisnost upravljanja oziroma avtonomija v razmerju do izvršilne oblasti in 

manjša odvisnost od dnevne politike ter večja strokovnost, zlasti, če naloge 

preidejo na strokovne in specializirane organizacije. To pa je dopustno, če glede 

na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni 

politični nadzor ali ta  sploh ni zaželjen. V okviru opredeljene vsebine pojma 

privatizacija upravnih nalog smo podrobneje obravnavali prenos izdajanja oziroma 

podaljševanja prometnih dovoljenj kot vrste oblastne upravne naloge s področja 

varnosti cestnega prometa. Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kaj z 

ekonomskega zornega kota pomeni prenos izvajanja nalog izdaje prometnih 

dovoljenj z upravnih enot na pravne subjekte zasebnega prava za državo in za 

uporabnike teh storitev.  

 

 
 

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  


