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Dnevni red 35. raziskovalnega foruma:  

 
 

mag. KARMEN VEZJAK PROGAR; predstavitev doktorske disertacije z naslovom: UČINKOVITOST 
SISTEMA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA S POSEBNIM POUDARKOM NA OCENI IZPADA 
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV.  

 

Sistem socialnega zavarovanja  se ne srečuje le s problemom čedalje slabšega razmerja med številom zavarovancev, ki 
oziroma za katere se plačujejo prispevki, in upravičencev, ki so prejemniki dajatev iz naslova socialnega zavarovanja,  temveč 
tudi s problemom učinkovitega pobiranja in evidentiranja  prispevkov za socialno zavarovanje. Izsledki disertacije 
utemeljujejo, da na stabilnost financiranja sistema socialnega zavarovanja poleg neugodnih demografskih dejavnikov in 
gospodarskih razmer vplivajo tudi različne možnosti neparticipacije v sistemu. V osrednjem delu  disertacije je predstavljena 
ocena učinkovitosti socialnega zavarovanja, s poudarkom na pobiranju prispevkov. Analizirani so dejavniki, ki na učinkovitost 
vplivajo.  Na osnovi ugotovljenih normativnih in izvedbenih pomanjkljivosti obstoječega sistema je ocenjen tudi izpad 
javnofinančnih prihodkov zaradi neučinkovitega pobiranja prispevkov. Sklepno so predlagane ključne spremembe  ureditve 
socialnega zavarovanja in  model preoblikovanih poslovnih procesov. 

 

mag. SAMANTA PETOHLEB ČERNEHA; predstavitev doktorske disertacije z naslovom: 
OPTIMIZIRANJE FINANCIRANJA INVESTICIJ V LOKALNI SAMOUPRAVI.  

 

Lokalne javne investicije se financirajo iz proračunskih sredstev (država, občine), dolžniških sredstev (posojil ali kreditov, 
občinske obveznosti) in ne - dolžniških sredstev (uporabniški stroški in metode in tehnike javno - zasebnega partnerstva).  
Nekatere analizirane države članice EU, ZDA in države v tranziciji so ugotovile, da je JZP zaželen model, kjer se lahko dosežejo 
prednosti proti tradicionalnim načinom financiranja.  
Da bi natančno določili vrsto finančnih sredstev za projekt odpadnih voda, je bila narejena analiza stroškov in koristi v okviru 
katere je bila  narejena analiza rezultatov odločitev o sprejetju ali zavrnitvi projekta.  
V tej raziskavi sta bili dve hipoteze definirane in potrjene, in pravijo, da je financiranje lokalnih javnih investicijskih projektov 
posledica splošnih gospodarskih razmer v družbi in normativnega okvira javnega sektorja. V ta namen, je narejena raziskava o 
stopnji proračunskih sredstev in zmogljivosti za odplačilo dolgov ter razmerje med davčnimi prihodki in socialnega varstva na 
način, da višina davčnih prihodkov je odvisna od razmer v družbi. 
Za potrditev druge hipoteze, ki pravi, da je optimalno investicijsko financiranje mogoče z modelom, ki omogoča izbiro 
strukture virov financiranja z načrtovanimi stroški, na merilih ki so razviti na rezultatov analize stroškov in koristi,  je izdelan 
model, s katerim je narejena optimizacija nezadostnih virov pod določenimi pogoji in brez omejitev - negativnosti. Model je 
upošteval več partnerjev in optimizacija je opravljena na osnovi različnih obrestnih mer in identifikacijo tveganja. 
Rezultat predlaganega modela je potrdil drugo hipotezo. 

 

Vabljeni:  

- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študenti in diplomanti ter ostala zainteresirana znanstvena in strokovna 
javnost. 
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