
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rezervirajte si čas za predstavitev 

Poročila o produktivnosti 2022 
 
 
Uspešnost Slovenije pri prehodu v inovacijsko podprto rast 
in krožno gospodarstvo s priporočili o prednostnih ukrepih 
 

− Ali Slovenija na globalnem zemljevidu produktivnosti in konkurenčnosti 
pridobiva ali izgublja? 

− Kakšne izzive in priložnosti prinašajo Sloveniji spremembe globalnih 
gospodarskih odnosov, tudi kot posledica vojne v Ukrajini?  

− Kakšni so zadnji trendi pri zelenem prehodu in odpornosti Slovenije,  
tudi z vidika izpostavljenosti stroškovnim pritiskom in trajnostnega 
preoblikovanja poslovnega sektorja? 

− Ali Slovenija, glede na EU, inovacijske voditeljice in države višegrajske 
skupine, uspeva dovolj hitro krepiti svoje ključne dejavnike produktivnosti? 

 
V sredo, 7. 12. 2022, med 9.30 in 12.45 
v živo v Kongresnem centru Brdo ali prek spleta 
 
Odgovori na osnovi temeljitih analiz in podatkov s ključnimi odločevalci ter 
predstavniki gospodarstva, akademske sfere in podpornega okolja. 
 
Več v programu, že danes pa prijazno vabljeni k prijavi s klikom na 
»Konferenca UMAR«. 
 
Veselimo se druženja in razprave, nadaljnje informacije sledijo v prihajajočih 
dneh. 
 
 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
 

 
 
 
 
 

_____ 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu gp.umar@gov.si ali 
pri Poloni Osrajnik (polona.osrajnik@gov.si, 030 451 939)

https://forms.gle/hBaCWah1Yi1j3dXV8
mailto:gp.umar@gov.si
mailto:polona.osrajnik@gov.si


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Predstavitev  

Poročila o produktivnosti 2022 
 
 
Uspešnost Slovenije pri prehodu v inovacijsko podprto rast 
in krožno gospodarstvo s priporočili o prednostnih ukrepih  
 
Sreda, 7. december 2022, med 9.30 in 12.45 
Kongresni center Brdo, dvorana Splendens,  
prenos prek spleta 
 
 
Program 

 
9.30–9.40  Nacionalni dialog o produktivnosti 

− Maja Bednaš, direktorica UMAR  

9.40–10.20  Predstavitev Poročila o produktivnosti 2022 

− Peter Wostner, UMAR, urednik in soavtor Poročila o produktivnosti 2022 

10.20–10.50  Odziv na predstavljene izzive in priporočila, z vprašanji 

− Bojan Kumer, minister za infrastrukturo  

10.50–11.05  Odmor s kavo 
 
11.05–12.05  Razprava  

− Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager  

− Boštjan Jerončič, generalni direktor Incom, d. o. o., in predsednik upravnega 
odbora GZS Severno Primorske gospodarske zbornice  

− Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstva za trajnostno 
gospodarstvo Slovenije 

− Miha Škerlavaj, prof., Ekonomska fakulteta v Ljubljani  

12.05–12.35  Vprašanja in komentarji 
 
12.35–12.45  Zaključek s ključnimi sporočili 

− Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  

− Peter Wostner, UMAR 

 
Moderator dogodka: Aleš Ugovšek, M Sora, d. d. 


