
Vabilo na mednarodno konferenco 

»Univerzalni temeljni dohodek: za novo družbeno pogodbo v Evropi«

Mednarodna konferenca Univerzalni temeljni dohodek: za novo družbeno pogodbo v Evropi bo 
potekala  11.  in  12.  oktobra  2012 v  dvorani  »Urška«   na   Gospodarskem  razstavišču  v 
Ljubljani.

Redki  teoretski  koncepti  ponujajo  ideje,  ki  presegajo  ustaljene  okvirje.  Še  redkejši  so  tisti,  ki 
ponujajo  odgovore,  ki  se  ne  nagibajo  k  ortodoksnim ekonomskim rešitvam bodisi  povečanega 
trošenja  za  spodbudo  ekonomije  v  časih  recesije,  bodisi  pretiranega  varčevanja  za  izboljšanje 
ekonomske situacije prebivalstva.

Univerzalni  temeljni  dohodek  (UTD) je  koncept,  ki  na  novo  opredeljuje  teme,  kot  so  delo, 
zaposlitev, na plači temelječa družba, socialna ekonomija… Njegova ideja je enostavna: razdeliti 
dohodek,  brezpogojno  dodeljen  vsem na  individualni  osnovi,  brez  preverjanja  premoženjskega 
stanja in brez delovne zahteve. 

Dogodek bo odlična priložnost za izmenjavo mnenj o izzivih post-modernega, globalnega sveta ter 
pogovor o možnostih za uveljavitev UTD-ja v Sloveniji. Združil bo vodilne teoretike na področju 
temeljnega dohodka in socialne države ter  odprl  prostor za mednarodno razpravo in izmenjavo 
globalnih izkušenj. 

Mednarodno srečanje bo  potekalo  v organizaciji  slovenskega  Inštituta Novum in  Evropskega 
liberalnega foruma s podporo organizacije Projekt: Polska. Financira ga Evropski parlament.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je za omejeno število udeležencev možna preko  
spletne prijavnice. Osnutek programa lahko najdete na http://www.inovum.si/ubi/, za vse ostale 
informacije smo dosegljivi na info@inovum.si. 

Veseli bomo vaše udeležbe!
Inštitut Novum

mailto:info@inovum.si
http://www.inovum.si/ubi/
http://www.inovum.si/ubi/sl/registracija


PROGRAM KONFERENCE

Četrtek, 11. oktober 2012: 

Jutranje plenarno zasedanje

08:30 Registracija udeležencev ob jutranji kavi

09:00      Nagovori organizatorjev
Felicita Medved, Predsednica Evropskega LiberalnegaForuma (ELF), Slovenija
Lousewies Van der Laan, Podpredsednica ELDR stranke, Nizozemska
Pawel Ciacek,predsednik, Fundacija Projekt: Polska, Poljska

09:15 Uvodni govor (1): UTD - Neverjetno preprosta ideja
Prof. Philippe Van Parijs, profesor ekonomske in socialne etike,Univerza v Louvainu (UCL)

09:45 Uvodni govor (2): Univerzalni temeljni dohodek – liberalni koncept?
Prof. Jože Mencinger, profesor prava, Univerza v Ljubljani (UL),nekdanji gospodarski 
minister, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani

10:00 Temeljni dohodek – obeti in možnosti uveljavitve v Sloveniji
Branko Gerlič, sekretar slovenske sekcije za temeljni dohodek
Dr. Valerija Korošec, raziskovalka temeljnega dohodka
Uroš Boltin,Gibanje za pravičnost in razvoj



11:00 Odmor za kavo

11:15 Evropska državljanska pobuda in univerzalni temeljni dohodek
Klaus Sambor, BIEN Avstrija

Prvo panelno zasedanje

11:50 Panel I: Temeljni dohodek in prihodnost tržne družbe (Soba U4)
Prof. Guy Standing, profesor ekonomske varnosti, Univerza v Bathu, VB
Prof.Jože Mencinger, profesor prava, Univerza v Ljubljani (UL), nekdanji gospodarski 
minister, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani
Rafał Antczak, Član uprave svetovalne družbe Delloite, Poljska
Mag. Bernard Brščič, Inštitut Jožeta Pučnika, Ekonomska fakulteta, Univeza v Ljubljani, 

Moderator: Dr. Urban Boljka, raziskovalec temeljnega dohodka

13:30 Odmor z kosilo

Drugo panelno zasedanje

14:40 Panel II: Poti do temeljnega dohodka in družbene skupine v času krize (Soba U4)
Radoš Vidaković, raziskovalec temeljnega dohodka, Srbija
Mario Iveković, predsednik »Novi Sindikat«, Hrvaška
Prof. Philippe Van Parijs, profesor ekonomske in socialne etike,Univerza v Louvainu (UCL)
Prof. Igor Pribac, predavatelj socialne filozofije, Univerza v Ljubljani (UL)

Moderator: Daniel Popović

16:10 Odmor za kavo

16:30 Plenarno zasedanje: Socialna država in nova družbena pogodba za Slovenijo
Prof. Ivan Svetlik, nekdanji minister za delo, družino in socialne zadeve
Dr. Andreja Črnak Meglič, poslanka, Socialni demokrati, Slovenija
Prof. Tine Stanovnik, profesor ekonomije, raziskovalec na IER, Univerza v Ljubljani



Prof. Andrej Rus, profesor sociologije, Fakulteta za Družbene vede, državni svetnik
 

Moderator: mag. Nataša Briški 

18:00 Zaključek konference

Moderator dogodka: Aljaž Pengov Bitenc

18:30 Večerja 



Petek, 12. oktober 2012

09:00 Jutranja kava

09:30 Pogovor slovenske sekcije za temeljni dohodek in razprava o Evropski državljanski 
pobudi za UTD v Sloveniji
Klaus Sambor, BIEN Avstrija, Attack
Mag. Simon Delakorda,direktor,Inštitut za elektronsko participacijo
Branko Gerlič,koordinator sekcije za temeljni dohodek, Slovenija
Sebastjan Pikl,direktor, Inštitut Novum 

12:30 Zaključki razprave ob prigrizkih

.


