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Seminar organizira MoveS v sodelovanju s slovenskim nacionalnim strokovnjakom in 
koordinatorjem projekta, prof. dr. Gregom Strbanom, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 

in Društvom za delovno pravo in socialno varnost. 

PROGRAM 

Dopoldanska sekcija 

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 - 9.15 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta MoveS 

Grega Strban, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, MoveS 

koordinator 

9.15 - 9.45 Digitalizacija povezovanja sistemov socialne varnost: EU vidik 
Benoit Abeloos, European Commission DG EMPL 

9.45 - 10.00 Razprava 

10.00 – 10.30 Odmor 

10.30 – 10.45 Čezmejni vidiki eZdravja 

Vedrana Matetič, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

10.45 – 11.00 Digitalizacija zdravstva 

Klemen Ganziti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

11.00 – 11.15 Digitalizacije obrazcev za določitev pristojne zakonodaje (PD A1) 

Klemen Ganziti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

11.15 – 11.30 Nemška razprava o digitalizaciji zdravstvenega varstva 

Eberhard Eichenhofer, MoveS gostujoči strokovnjak 

11.30 – 12.00 Razprava 

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo 
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Popoldanska sekcija 

13.00 – 13.15 Digitalizacija na področju čezmejne izmenjave podatkov 

pomembnih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

mag. Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije 

13.15 – 13.30 Uporaba digitalnih orodij pri povezovanju dajatev za 

brezposelnost 

Mitja Šajatovič, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

13.30 – 13.45 Digitalizacija pri zagotavljanju družinskih dajatev in 

socialnovarstvenih prejemkov 

Valentina Vehovar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti 

13.45 – 14.00 Malteški vidik digitalizacije (čezmejne) socialne varnosti 

Karen Farrugia, MoveS gostujoča strokovnjakinja 

14.00 – 14.15 Razprava 

14.15 – 14.30 Odmor 

14.30 – 14.45 Izkušnje Slovenije iz časa predsedovanja Svetu EU in 

digitalizacija na področju socialne varnosti 

Greta Metka Barbo Škerbinc, Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti  

14.45 – 15.00 Digitalizacija – enak in poenostavljen dostop do dajatev iz 

sistema socialne varnosti? 

Luka Mišič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 

15.00 – 15.15 Primeri in omejitve uporabe umetne inteligence na področju 

socialne varnosti 

Sara Bagari, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 

15.15 – 15.45 Razprava 

15.45 - 16.00 Zaključek seminarja 

 

POMEMBNO OBVESTILO: 

Udeležba na seminarju je brezplačna. Udeleženci nosijo svoje potne stroške (npr. 

prevoz, nastanitev). 

 

Če se želite udeležiti seminarja, se prosim prijavite na naslednji povezavi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_qdrPvkYBMT967IREvK_eyUChwicu-

PpWmJwDpopouyhE2A/viewform (če ne deluje, jo kopirajte v svoj brskalnik). 

Udeležba je mogoča le v primeru predhodne prijave, do zasedbe prostih mest. 

 

Za dodatna vprašanja se obrnite na ekipo MoveS (moves@eftheia.eu) ali na as. Saro 

Bagari (sara.bagari@pf.uni-lj.si).  
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