
Niels Hansen
Inovacije v javnem sektorju:
gradnja novih možnosti za spre-
membe v sistemu javne uprave

V zadnjih letih so inovacije v 
javnem sektorju postale izredno 
pomemben dejavnik pri soočanju
s pritiski za zmanjšanje javnih 
izdatkov in istočasno zagotavljanje 
boljših družbenih rezultatov.
Na predavanju bodo predstavljene 
izkušnje  k uporabniku in inova-
cijam naravnane danske vladne
in medresorske organizacije
MindLab, ki inovacije uveljavlja
kot sestavni del delovnih praks 
vlade in ministrstev. Na predavanju 
bo predstavljeno, kako izboljšati 
učinkovitost in legitimnost držav-
nih intervencij. Izvedeli bomo, kaj 
lahko pridobimo od storitev in 
politik, temelječih na inovativnih,
k uporabniku orientiranih pristopih, 
in kako se s pomočjo inovacij v 
javnem sektorju ustvarjajo nove 
možnosti za spremembe v sistemu 
javne uprave.

Niels Hansen pri danski vladni in medre-
sorski organizaciji MindLab skrbi za merjenje 
rezultatov in učinkov dela ter razvija ino-
vativne rešitve za organizacijske probleme. 
Kot programski vodja se osredotoča na 
vprašanje, kako bi lahko kompleksne 
organizacije bolje dosegale strateške cilje.
Pri svojem delu posebno pozornost namenja 
razumevanju velikih sistemov ter medsektor-
skemu in medorganizacijskemu sodelovanju. 
Kot izkušen svetovalec in predavatelj 
organizacijam pomaga vpeljevati pristope, ki 
jim omogočajo natančno dokumentiranje in 
sledenje učinkov v spreminjajočih se 
razvojnih procesih. Predava tako doma kot v 
tujini. Med drugim je sodeloval z Organizacijo 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
in njenim Observatorijem inovacij v javnem 
sektorju (Observatory of Public Sector 
Innovation – OPSI) ter z Evropskim omrežjem 
javne uprave (European Public Administra-
tion Network – EUPAN).

Guy Julier
Nove prakse in sodelovanja v
polju inovacij javnega sektorja

V zadnjih desetih letih je povečana 
uporaba oblikovanja in inovacij tako 
v polju javnega kot zasebnega 
sektorja v številnih državah po svetu
spodbudila načrtovalce politik k 
ponovnemu premisleku o storitvah, 
ki jih svojim državljanom dnevno 
ponuja javni sektor. Rezultati novih 
sodelovanj na občinski, regionalni 
in državni ravni so spodbudili k 
porastu številnih novih strokovnja-
kov, ki si prizadevajo ustvarjati nova 
razmerja med organizacijami in 
oblikovanjem. Nova sodelovanja in 
nova razmerja rezultirajo v učinko-
vitejše, cenejše in do uporabnika 
prijaznejše storitve. Predavanje bo 
izpostavilo izbrane primere novih 
praks in sodelovanj v polju inovacij 
javnega sektorja. V središču pred-
stavitve bodo priložnosti in izzivi,
ki jih prinaša delovanje v polju 
inovacij.

Guy Julier je britanski raziskovalec, strokov-
njak za področje oblikovanja politik, družbe-
nega oblikovanja in kulture oblikovanja. V 
okviru britanskega raziskovalnega sveta Arts 
and Humanities je deloval kot svetovalec 
britanski parlamentarni skupini za obliko-
vanje javnega sektorja ter vodil obsežen 
strateški projekt o pomenu razumevanja in 
vključevanja družbenega oblikovanja v nove 
politike. Med drugim je tudi avtor že tretjič 
ponatisnjene knjige The Culture of Design 
(prevedene tudi v španski, kitajski in korejski 
jezik) in soavtor knjige Design and Creativity: 
Policy, Management and Practice. Pred tem je 
vodil raziskovalno in svetovalno agencijo 
DesignLeeds s poudarkom na družbenem in 
okoljskem oblikovanju in bil direktor 
skupnosti Leeds Love It Share It, katere glavni 
namen je bil razvoj novih pristopov k urbani 
regeneraciji regije. Trenutno deluje kot 
profesor kulture oblikovanja na Univerzi v 
Brightonu in je glavni raziskovalni sodelavec 
za področje sodobnega oblikovanja v 
londonskem muzeju Victoria and Albert 
Museum.

Petra Černe Oven in
Barbara Predan
Javni sektor na poti vzpostavljanja 
inovativnih procesov in metod

Evropska komisija je oblikovanje 
opredelila kot orodje za realizacijo 
inovacij. Še več, številni primeri tuje 
dobre prakse dokazujejo, da gre za 
strateški element v inovacijskem 
procesu zasebnega in javnega 
sektorja. V predavanju bodo prika-
zani izbrani primeri slovenske 
prakse iz polja javnega sektorja s 
poudarki na inovativnih procesih, 
metodah in orodjih. Predstavljena 
bodo priporočila za pripravo me-
todologije s ciljem vzpostavitve 
projektnega, medresorskega načina 
dela in organizacije usposabljanja 
za zaposlene v javni upravi. Našteto 
bi dolgoročno pripomoglo tudi k 
realizaciji vizije inovacijske strate-
gije Slovenije, katere cilj je do leta 
2020 vspostaviti odziven razisko-
valni in inovacijski sistem, ki ga 
bodo sooblikovali vsi deležniki in
bo omogočal reševanje velikih 
družbenih izzivov prihodnosti.

Petra Černe Oven in Barbara Predan sta 
oblikovalki, predavateljici in avtorici tekstov 
s področja storitvenega in informacijskega 
oblikovanja, teorije in zgodovine oblikovanja, 
tipografije in politike oblikovanja, ki jih redno 
objavljata doma in v tujini. Sta soavtorici 
številnih razstav in knjig, organizirali sta 
konference in srečanja in sta urednici Zbirke 
42. Napisali sta dvojezično knjigo o metodah 
in orodjih storitvenega in informacijskega 
oblikovanja Oblikovanje agende ali kako se 
izogniti reševanju problemov, ki to niso
(RRA LUR in Društvo Pekinpah, Ljubljana 
2013); leto kasneje pa sta na podlagi naročila 
Ministrstva za notranje zadeve RS pripravili 
dokument Analiza digitalne prisotnosti RS
po parametrih vizualnih komunikacij in 
razumevanja storitvene kulture za potrebe 
projekta eUprava2 (Pekinpah, Ljubljana 2014). 
Obe predavata na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje, sta članici Društva 
Pekinpah in soustanoviteljici Inštituta
za oblikovanje.
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