
 

 

 
 

 

  

VSEBINA DOGODKA NA TEMO DRŽAVNIH TVEGANJ V POVEZAVI S COVID-19 

 

Analize in letna poročila strokovnih institucij, ki delujejo na področju ocene in trendov globalnih tveganj 

za leto 2020 na osnovi anket med najbolj verjetnimi 10 tveganji niso uvrstili pandemije, je pa zadnje 

poročilo World Economic Forum med največjimi 10 tveganji z vidika globalnega vpliva prepoznalo pojav 

nalezljive bolezni. V zadnjih letih je po verjetnosti in vplivu večinoma rastel pomen tveganj, povezanih 

s podnebnimi spremembami (poplave, požari), in kibernetskih tveganj v povezavi s tveganjem 

prekinitve poslovanja. Glede na pojav pandemije in dejstvo, da se pri globalni povezanosti sveta virus 

z enega konca sveta do drugega lahko razširi v prej kot dveh dneh, bo glede na posledice pandemije 

ter napovedi, da bo do leta 2050 okrog 70% prebivalcev živelo v urbanih okoljih, pomen tega tveganja 

zagotovo še narasel, vključno z vzpostavitvijo sistemskih rešitev in prilagoditvami življenja in dela 

celotne družbe. 

 

 

Okvirna vprašanja, ki bi jih želeli nasloviti na dogodku: 

(a) Področje zdravja: 

• Kako pandemija vpliva na življenje in delo družbe, kakšne prilagoditve utegne zahtevati v 

daljšem obdobju? 

• Ali tveganje pandemij utegne postati stalnica, ki jo bodo morali javni in gospodarski subjekti 

sprotno upoštevati pri izvajanju dejavnosti in načrtovanju? 



 

 

 
 

 

• Ali bodo izkušnje pridobljene v razmerah trenutne pandemije lahko uporabne tudi ob pojavu 

virusov z drugačnimi značilnostmi? 

• Kako verjetna je uspešnost boja proti virusnim obolenjem glede na lastnosti virusov v 

primerjavi z bakterijami? 

• Ali se odpornost ljudi na viruse s časom spreminja in kakšen je trend? 

• Kako povečati odpornost družbe? 

• V zadnjih letih je bilo veliko govora o umetni inteligenci (AI). Ali bi lahko preko simulacij 

predvideli možen razvoj oziroma mutacije virusov in načrtovali možne targetirane načine 

zaščite? 

• Zaščitno opremo so uporabljali že pri predhodnih primerih pandemij. Bi morala biti zaloga 

zaščitne opreme v državnih rezervah večja in zakaj menite, da se ob pojavu virusa na 

Kitajskem le ta ni povečala?  

• Ljudje smo socialna bitja in zaradi virusa se ne moremo več družiti in početi stvari kot prej. 

Ali se je povečala poraba antidepresivov?  

• Čeprav smo socialni, empatični se sprašujemo Zakaj imamo vedno občutek "saj to se meni 

(nam) ne more zgoditi" ali "to se dogaja tam daleč stran"? Gre za zmanjševanje pomembnosti 

in posledično za prepozne ali napačne odločitve. Zakaj torej ti občutki in napačna percepcija? 

(b) Področje ekonomije in financ 

• Vpliv pandemije na gospodarsko dejavnost 

• Vpliv pandemije na javnofinančno vzdržnost 

• Vzdržnost sedanjega načina poslovanja in mednarodne menjave v razmerah pandemij – ali je 

globalizacija preživeta 

• Pričakovane prilagoditve gospodarskega poslovanja v mednarodnem okolju 

  



 

 

 
 

 

O ORGANIZATORJIH DOGODKA 

 

SI.RISK 

Osnovno poslanstvo Slovenskega Združenja za obvladovanje tveganj in zavarovanj predstavlja razvoj 

področja obvladovanja tveganj in okrepitev zavedanja o obvladovanju tveganj in zavarovanj v 

gospodarskih in javnih družbah/podjetjih. Združenje deluje od leta 2010 in v skladu s poslanstvom 

povezuje strokovnjake, ki delujejo na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj v gospodarskih 

družbah in javnem sektorju. 

Cilj Združenja je, da skupaj s člani zagotovi pogoje, ki bodo članom omogočali povečanje učinkovitosti 

in boljšo kakovost njihovega dela skozi izmenjavo izkušenj, mnenj in idej med člani, z informiranjem in 

izobraževanjem članov, z zastopanjem strokovnih interesov in interesov članov v procesu priprave 

zakonodaje tako na evropski kot lokalni ravni, s sodelovanjem z drugimi profesionalnimi združenji in 

organizacijami ter s spremljanjem novih dognanj na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj. 

Združenje SI.RISK je od leta 2011 aktivni član Zveze evropskih združenj za obvladovanje tveganj (FERMA 

– Federation of European Risk Management Associations), ki združuje 22 nacionalnih združenj iz EU, 

Švice, Rusije in Turčije. 

 

CMSR 

Osnovni namen delovanja CMSR je preko svojih dejavnosti pospeševati mednarodno menjavo in 

internacionalizacijo slovenskih podjetij. Ustanovitelja CMSR sta Republika Slovenija in SID banka. CMSR 

je samostojna raziskovalna in svetovalna neprofitna organizacija s preko 50-letno tradicijo na področju 

priprave ekonomskih analiz in raziskav, strokovne publicistike, pravnih raziskav in analiz, od leta 2007 

pa CMSR izvaja tudi mednarodno razvojno sodelovanje (MRS).  

V okviru raziskav in analiz je najpomembnejša dejavnost ocenjevanje prognoz razvoja in izdelava ocen 

državnega tveganja (country risk assessments). CMSR ima v Sloveniji in regiji najdaljšo tradicijo 

ocenjevanja državnega tveganja in lastno metodologijo, primerljivo z metodologijami mednarodnih 

bonitetnih hiš. CMSR je od januarja 2009 do januarja 2014 tudi zastopal Republiko Slovenijo na OECD-

jevih zasedanjih strokovnjakov za ocenjevanje deželnega tveganja (Country Risk Experts).  

Poleg ocen državnega tveganja CMSR pripravlja tudi različne vrste drugih analiz, ki spodbujajo 

internacionalizacijo slovenskih podjetij, kot npr. sektorske analize, strategije možnosti poglobitve 

gospodarskega sodelovanja z izbrano državo ali skupino držav, strategije vstopa na nov trg, 

identifikacija potencialnih novih trgov, tržne raziskave, izvozni načrti, študije izvedljivosti, ekonomske 

analize za izbor lokacij za odprtje veleposlaništev ali gospodarskih predstavništev RS, itd.. 


