Nikolaj Šarlah
Ministrstvo, pristojno za upravo, že od leta 2001 organizira letne konference o kakovosti in
poslovni odličnosti v slovenski javni upravi. Od leta 2002 zbiranje primerov dobrih praks poteka
na podlagi javnega poziva. Organi in organizacije javne uprave med seboj tekmujejo za uvrstitev
v program konference in prejem priznanja »Dobra praksa«.
Merila za ocenjevanje prejetih prijav, glede na aktualne cilje Vlade Republike Slovenije v letu
2007, so bila:
- prispevanje k uresničevanju ciljev lizbonske strategije,
- inovativnost,
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PODELITEV PRIZNANJA DOBRE PRAKSE ZA
VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

- rezultati delovanja,
- sodelovanje in vzpostavljanje partnerskih odnosov ter
- primernost za predstavitev na evropski konferenci o kakovosti.

Konferenco je odprl minister za javno upravo dr. Gregor Virant, ki je tudi podelil priznanja
»Dobra praksa«. V uvodni razpravi sta prisotne nagovorila minister za razvoj dr. Žiga Turk in
državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Robert Marolt. Na konferencah je bilo od leta 2002
do vključno 2007 podeljenih 19 priznanj Dobra praksa. Letos so nagrado »Dobra praksa« prejele
naslednje organizacije:
- Geodetska uprava Republike Slovenije, za rešitev »Sistem evidentiranja gospodarske javne
infrastrukture v Sloveniji«,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za rešitev »Sistem upravljanja uspešnosti –
strateški kontroling v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije« in
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Letos je Ministrstvo za javno upravo organiziralo Konferenco »Dobre prakse v slovenski javni
upravi 2007«, ki se je odvijala 12. novembra v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Konference se je
udeležilo prek 200 udeležencev iz organizacij javnega sektorja, predvsem iz organov in organizacij
državne uprave Republike Slovenije, ter udeleženci iz Evropske komisije in nekaterih evropskih
držav. Namen je bil predstaviti posamezne dobre prakse na področju kakovosti ter podati usmeritve
nadaljnjega delovanja in razvoja. Na konferenci se je kakovost projektov slovenske javne uprave
predstavila tudi v kontekstu kakovosti na evropski ravni. Rdeča nit letošnje konference je bila
kakovost v funkciji doseganja ciljev lizbonske strategije, zlasti z vidika tretje razvojne prioritete
Slovenije, to pa je učinkovita in cenejša država.
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- Upravna enota Krško za rešitev »Prehod iz sistema notranje kontrole v proaktivno delovanje«.

Slika 1: Podeljeno priznanje.
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Tisoč ur dolgo razmišljanje se začne s prvimi petimi minutami ... v pravo smer, seveda, in vsi
zaposleni na Geodetski upravi RS, ki se ukvarjamo z evidentiranjem gospodarske javne
infrastrukture (Borut, Darja, Janez, Jurij, Melita, Niko, Petra, Peter, Tomi), upamo, da je smer, ki
smo si jo zastavili prava.
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