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Predavanja v septembru 2022 
 
Datum:   13. 09. 2021 ob 19:30 
Kraj:  Slamič, Kersnikova ulica 1, Ljubljana 
Vrsta dogodka:  Predavanje 
 

Skrivnosti definicije javnega sektorja 
 

O predavanju 
 
V vsakodnevnih pogovorih pogosto omenjamo pojem javnega sektorja. V resnici pa ta pojem 
ob tem razumemo zelo površno. Negativne posledice takšnega površnega razumevanja javnega 
sektorja se potem pojavljajo na številnih področjih. V predavanjih bom podrobneje analiziral, 
kaj lahko rečemo o zdravstvu, RTV in državnih podjetjih, če izhajamo iz pravilne definicije 
javnega sektorja. Podlago za tako analizo treh zelo različnih področij pa bom naredil s prikazom 
odnosa med BDP in javnim sektorjem, vloge davčnega sistema pri oblikovanju javnega 
sektorja, odnosa med javnim sektorjem in učinkovitostjo ter odnosa med javnim sektorjem, 
zasebno in državno lastnino ter trgom. 

O predavatelju  

Maks Tajnikar je doktor ekonomije in redni profesor 
ekonomije in podjetništva Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in 
minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike 
Slovenije. V obdobju 2001-2007 je bil dekan Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 550 
znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih 
časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, 
makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja 
rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske 
teorije. Je avtor in soavtor pri večjem številu knjig in 
monografij, izdanih v tujini. Kot avtor ali soavtor je objavil več 
kot 70 recenziranih znanstvenih tekstov,  z razpravami je 
sodeloval na več kot 80 mednarodnih konferencah in izdelal 

več kot 95 svetovalnih del. Objavil (YouTube) je celovita video predavanja iz makroekonomike, 
mikroekonomike in ekonomike zdravstva. Posebej je ponosen na svojo licenco privatnega 
pilota, svoje lete in tudi zbirko radijsko vodenih letal, ki jih je izdelal več kot 30. 
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