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VABILO NA 11. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 23. april 2008,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 11. raziskovalnega foruma:  
 
 
I. Marija KLAVS: Kompetence zaposlenih v DURS (predstavitev izsledkov raziskave v 

okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Štefan IVANKO 

 
POVZETEK: V magisterskem delu so opisane in raziskane kompetence zaposlenih v Davčni 

upravi Republike Slovenije. Delo je razdeljeno na dva dela: v prvem delu so opisane 

kompetenece in njihov razvoj skozi čas, v drugem delu pa so predstavljeni rezultati 

raziskave uvajanja kompetenc. Pomemben del se nanaša tudi na uvajanje kompetenc v 

Davčni upravi Republike Slovenije in na upravljanje človeških virov. Iz magisterskega dela 

je razvidno kako zelo so pomembne kompetence zaposlenih, predvsem kompetence 

vodij, ki organizacijo oblikujejo, jo vodijo in skrbijo za njen razvoj. Podana je analiza 

raziskave kompetenc, doseženi rezultati in podana možnost kako se lahko doseženi 

rezultati uporabijo v praksi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



II. Boštjan POŽAR: Ustreznost delitve regionalnih spodbud, ki se dodeljujejo programsko 

(predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: doc. dr. Stane VLAJ   

 

POVZETEK: Regionalna politika v Sloveniji ne prinaša želenih rezultatov in ni uspešna pri 

doseganju ključnih ciljev, kot so zmanjšanje razlik v gospodarski razvitosti regij in 

življenjskih možnostih prebivalstva na posameznih območjih. Eden izmed mehanizmov za 

doseganje boljših rezultatov regionalne politike bi lahko bila ustrezno alocirana 

programska sredstva (regionalne spodbude), vendar pa način delitve le-teh ni razvojno 

usmerjen in zato ne prispeva k zmanjševanju razvojnih razlik. Pri teh prizadevanjih in 

decentralizaciji Slovenije je pomembna tudi ustanovitev pokrajin, ki pa ustanovljene na 

način kot ga predlaga vlada, ne bodo bistveno prispevale niti k decentralizaciji niti k 

razvojni sposobnosti Slovenije. 

 

 
 
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  


