
29. 1. 2020

Fiskalni svet RS  

v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji 

vabi na konferenco na temo 

Dolgoročna vzdržnost javnih financ Slovenije 

Ljubljana, 20. marec 2020 

8:30 – 14:00  

Dunajska cesta 20, Ljubljana 

Prijava od 1. marca dalje na https://ec.europa.eu/slovenia/events/conference-

long-term-sustainability-of-public-finance-in-slovenia_sl  

Tekoče informacije tudi na: http://www.fs-rs.si/aktualno/ 

Konferenco se bo lahko spremljalo tudi preko neposrednega prenosa na spletu. 

https://ec.europa.eu/slovenia/events/conference-long-term-sustainability-of-public-finance-in-slovenia_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/events/conference-long-term-sustainability-of-public-finance-in-slovenia_sl
http://www.fs-rs.si/aktualno/


8:30 Registracija in čaj/kava 

9:00   Uvodni nagovor 

dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta 

dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske 

komisije v Sloveniji 

9:10 - 10:30  1. del:    Dolgoročni izzivi javnih financ

Teme: Glavni izzivi in širši dejavniki (učinkovitost javnih financ, 

produktivnost, javni dolg, demografske spremembe itd.) 

9:10 – 10:10 Panel: mag. Maja Bednaš, direktorica, Urad za 

makroekonomske analize in razvoj; Manfred Bergmann, direktor, 

Evropska komisija, generalni direktorat za ekonomske in finančne 

zadeve; Bernardin Akitoby, vodja misije, Mednarodni denarni sklad; 

Tomaš Sobotka, Dunajski inštitut za demografijo. 

10:10 – 10:30  vprašanja/odgovori 

Moderator: mag. Aleš Delakorda, Fiskalni svet 



10:30 – 11:45   2. del:   Vzdržnost zdravstvenega sistema in 

sistema dolgotrajne oskrbe 

Teme: Fiskalna vzdržnost ter učinkovitost zdravstvenega sistema in 

sistema dolgotrajne oskrbe, vključno z javnim naročanjem 

10:30 – 11:30  Panel: Alvaro Pereira, direktor, OECD, Sektor za študije 

po državah, Ekonomski oddelek; mag. Eva Zver, Urad za 

makroekonomske analize in razvoj; Carlos Cuerpo, direktor, AIReF, 

Oddelek za ekonomske analize; An Baeyens, Evropska komisija, 

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala 

in srednja podjetja. 

11:30 – 11:45  vprašanja/odgovori 

 Moderator: STA 

11:45 - 12:00   Odmor za čaj/kavo 

12:00 – 13:15 3. del: Vzdržnost pokojninskega sistema 

Tema: Fiskalna vzdržnost pokojninskega sistema in možne smeri 

ukrepanja za njeno krepitev 

12: 00 – 13:00 Panel:  dr. Jože Sambt, Ekonomska fakulteta Univerze v 

Ljubljani;  Alvaro Pereira, direktor, OECD Sektor za študije po državah, 

Ekonomski oddelek; Juraj Kotian, Slovaški urad za proračunsko 

odgovornost. 

13:00 -13:15 vprašanja/odgovori 

Moderator: STA 



13:15 – 14:00   4. del:  Razprava in zaključki 

Tema: Razprava o možnih smereh krepitve dolgoročne vzdržnosti 

javnih financ na osnovi predhodnih predstavitev  

13:00 – 13:50  Razprava 

Panel: Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti; Ministrstvo za finance; dr. Boris Majcen, 

direktor, Inštitut za ekonomska raziskovanja. 

Moderator: dr. Davorin Kračun, Fiskalni svet 

13:50 Zaključni nagovor 

dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta 

14:00 Kosilo 


