
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 27. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 28. september 2011,  

ob 16.00 uri v predavalnici 19 na Fakulteti za upravo.  

 
 

Dnevni red 27. raziskovalnega foruma:  

 
 

I. Mag. Dalibor STANIMIROVIĆ; predstavitev doktorske dispozicije z naslovom: EVALVACIJA ZDRAVSTVENIH 

INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN MODELOV POSLOVNO INFORMACIJSKE ARHITEKTURE. 
 

Kljub relativno zgodnji osnovni informatizaciji zdravstvenih organizacij, v Sloveniji še vedno nimamo povezljivega in celovitega zdravstvenega 

informacijskega sistema. Številni tovrstni sistemi so bili razviti znotraj ali za potrebe javnih zdravstvenih institucij in so namenjeni predvsem 

zadovoljevanju lastnih potreb, med seboj pa niso zadostno komunikacijsko povezljivi in ne nudijo zanesljivih, relevantnih in ažurnih podatkov. 

Doktorska disertacija se osredotoča na izkušnje najrazvitejših držav in njihov uspeh pri implementaciji celovitega zdravstvenega informacijskega 

sistema, ter analizira in primerja različne modele evalvacije in poslovno informacijske arhitekture v državah EU, v nadaljevanju pa želi s svojimi 

izsledki podpreti nadaljnji razvoj tega področja v Sloveniji in predstaviti konceptualno zasnovo modela poslovno informacijske arhitekture, ki bi naj na 

eni strani uskladil delovanje vse večjega števila informacijskih sistemov in zagotovil njihovo interoperabilnost, na drugi strani pa harmoniziral prenovo 

poslovnih procesov in reorganizacijo zdravstvenih zavodov, kar bi naj omogočilo celovito informatizacijo zdravstva in poslovno orientirano 

prestrukturiranje celotnega zdravstvenega sistema. Slednje bi naj na eni strani pripomoglo h kakovostnejši oskrbi in zdravljenju bolnikov, na drugi strani 

pa ponudilo močno podporo pri procesih odločanja, načrtovanja in upravljanja posameznih zdravstvenih zavodov in zdravstvenega sektorja nasploh.  

 
 

II. Mag. Jernej BUZETI; predstavitev doktorske dispozicije z naslovom: POVEZANOST VEDENJA VODIJ Z ZAČASNO 

ODSOTNOSTJO ZAPOSLENIH Z DELA V DRŽAVNI UPRAVI. 
 

Obdobje v času gospodarske in finančne krize je delodajalce in državo spodbudilo k še večji zainteresiranosti, da se proučijo možnosti redukcije 

stroškov, ki so povezani z delovnim procesom. V sklop nepotrebnih stroškov spadajo tudi stroški, ki nastanejo zaradi začasnih odsotnosti zaposlenih z 

dela. Statistični podatki kažejo, da je bil delež začasnih odsotnosti zaposlenih z dela v slovenski državni upravi višji od deleža celotne Slovenije. Kje so 

vzroki za takšno stanje je smiselno ugotoviti, toda pri tem je potrebno upoštevati, da je vzrokov, ki vplivajo na začasno odsotnost zaposlenih z dela 

veliko in medsebojno vplivajo drug na drugega. Doktorska disertacija se osredotoča na vprašanje ali obstaja vzrok za začasno odsotnost zaposlenih v 

vedenju vodij oziroma ali obstaja  povezava med vedenjem vodij in začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v državni upravi ter v povezavi s tem kakšno 

vedenje vodij vpliva na to, da so javni uslužbenci začasno odsotni z dela. 

 
 

 

 

Vabljeni:  

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

izr. prof. dr. Maja KLUN, 
Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


