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KONFERENCA NA VISOKI RAVNI 

»POLITIKE ZA ENAKOST PRI STARANJU: VSEŽIVLJENJSKI PRISTOP« 
 

Ljubljana, 25. in 26. januar 2018 

1. dan 25. januar 2018 

10.00–10.30 Prihod in prijava 

10.30–11.00 

UVODNI NAGOVOR 

 Karl V. Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve, Slovenija 

 Gabriela Ramos, vodja kabineta generalnega sekretarja OECD, posebna svetovalka in šerpa 
za G20  

11.00–12.30 

1. panel: Razvoj v zgodnjem otroštvu, prikrajšanost in razvoj 

Uvod: XXX EDU, OECD  

Panelna razprava 

 dr. Park Neunghoo, minister za zdravje in socialno varstvo, Koreja (še ni potrjeno) 

 Linas Kukuraitis, minister za socialno varnost in delo, Litva  

 Fatma Betül Sayan Kaya, ministrica za družino in socialno politiko, Turčija (še ni potrjeno) 

 Doug Murphy, svetovalec za socialno politiko, Ministrstvo za zaposlovanje in socialni razvoj, 

Kanada  

 Norah Gibbons, vodja irske agencije za otroke in družino, predsednica mreže Eurochild  

 predstavnik mladih 

Razprava 

Predsedujoča:  MAJA MAKOVEC BRENČIČ (ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 

Slovenija) 

12.30–14.00 Kosilo, topli bife  

14.00–15.30 

2. panel: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvene preventive in zdravstvenega varstva  

Uvod:  XXX, OECD  

Panelna razprava 

 Fatma Betül Sayan Kaya, ministrica za družino in socialno politiko, Turčija (še ni potrjeno) 

 A. Mpaskosos, generalni sekretar za javno zdravje, Grčija (še ni potrjeno) 

 predstavnik civilne družbe za zdravje in varnost pri delu 

 David Canning, profesor na Harvardski šoli za javno zdravje T. H. Chana (še ni potrjeno)  

Razprava 

Predsedujoča: JOŽICA MAUČEC ZAKOTNIK, dr. med. (državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 

Slovenija) 

15.30–16.00 Odmor  
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Skupna konferenca Vlade Republike Slovenije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v 
kongresnem centru Brdo, 25. in 26. januar 2018. 

 

16.00–17.30 

3. panel: Prekinitve karierne poti in njen vpliv na življenjski dohodek 

Uvod: XXX, OECD 

Panelna razprava 

 Hideki Makihara, namestnik ministra za zdravje, delo in socialno varstvo, Japonska 

 Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija 

 Gila Gamliel, ministrica za družbeno enakost, Izrael (še ni potrjeno) 

 Agnieszka Chlon-Dominczak, Poljska skupina za pokojnine, Varšavska šola za ekonomijo  

 Evelyn Astor, svetovalka za gospodarsko in socialno politiko pri mednarodni konfederaciji 

sindikatov 

 Mike Mansfield, programski direktor centra za dolgoživost in upokojitev Aegon (Aegon 

Center for Longevity and Retirement) 

Razprava 

Predsedujoči: STEFANO SCARPETTA (direktor za zaposlovanje, delo in socialne zadeve, OECD) 

 Večerja   

2. dan petek, 26. januar 2018 

10.00–11.30 

4. panel: Zagotavljanje udeležbe starejših na trgu dela 

Uvod: XXX, OECD  

Panelna razprava 

 Marcelo Caetano, državni sekretar za socialno varnost, Ministrstvo za finance, Brazilija 

 Jānis Reirs, minister za socialno varstvo, Latvija (še ni potrjeno) 

 predstavnik gospodarstva 

 Axel Börsch-Supan, direktor Münchenskega centra za ekonomijo staranja, Inštitut Maxa 

Plancka za pravo socialne varnosti in socialno politiko 

 Ramsey Alwin, direktor za finančno odpornost v skupini Global Thought Leadership, AARP 

Razprava 

Predsedujoči: PETER POGAČAR (državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, Slovenija) 

11.30–12.00 
ZAKLJUČEK 

dr. Miro Cerar, predsednik vlade, Slovenija 


