
PROGRAM:

9:00 – 9:10 Uvodna nagovora 

Ekonomsko okrevanje ter zelena in digitalna preobrazba EU  
Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 

»Produktivnost je na dolgi rok skoraj vse«  
Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj  

9:10 – 9:30 Nacionalno poročilo o produktivnosti 2020

Diagnoza stanja in priložnosti četrte industrijske revolucije -  
Peter Wostner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

9:30 – 10:45 Konkurenčnost in produktivnost Slovenije v spreminjajočem  
se svetu

Potencial za nadaljnjo rast produktivnosti v Sloveniji in priporočila 
evropskega semestra 
Manfred Bergmann, direktor generalnega direktorata Evropske komisije 
za ekonomske in finančne zadeve 

Načrti Vlade RS za pospešeno rast produktivnosti in preobrazbo  
- Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in vodja operativne 
skupine za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost  

- Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za 
internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Sreda, 11. november 2020

Program spletne konference, ki bo potekala preko spletne platforme Congress Rental 
Network s tolmačenjem (slovenščina, angleščina); 

po obvezni spletni prijavi na https://tinyurl.com/y3l4dwfg bodo udeleženci prejeli 
povezavo za spremljanje

EKONOMSKA IN DRUŽBENA PREOBRAZBA SLOVENIJE
v času ČETRTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

Nacionalni dialog o produktivnosti



Okrogla miza: Prioritete Slovenije za pospešitev rasti produktivnosti 

- Akademski pogled: Polona Domadenik, Ekonomska fakulteta Univerze 
v Ljubljani  

- Gospodarski pogled: Jure Knez, predsednik Slovenskega poslovnega 
kluba ter Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije

- Pogled delojemalcev: Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije 
sindikatov Slovenije Pergam 

Razprava z udeleženci

10:45 – 11:30 Pospešitev digitalizacije in razvojnih perspektiv Slovenije v novi 
normalnosti

Okrogla miza: Vloga digitalizacije pri spodbujanju rasti 
produktivnosti 

- »Ali so naša proizvodna podjetja pripravljena na Industrijo 4.0?«  
Iztok Palčič, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru 

- »Kako pospešiti razvoj digitalne družbe?«  
Igor Zorko, Digitalna koalicija 

- »Ekosistem v podporo hitrejši rasti in digitalizaciji podjetij« 
Blaž Kos, Slovenski podjetniški sklad 

Razprava z udeleženci 

11:35 – 12:00 Zaključek s povzetkom ključnih ugotovitev 

Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj

Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije  
v Sloveniji  


