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Ljubljana, 1. december 2020 

 

Vabilo na panelno diskusijo “Digitalna disrupcija: vloga umetne inteligence (UI)” 

 

 

Spoštovani, 

 

inštitut za digitalizacijo, IPM Digital v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike 

pripravlja serijo treh panelnih diskusij na temo digitalizacije in digitalne transformacije. Namen 

panelnih diskusij je povezati odločevalce na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju z 

akademiki, predstavniki privatnega sektorja in civilno družbo ter preučiti vsa kritična področja, na 

katere bo vplival trend digitalizacije.  

 

Na naših prvih dveh panelnih diskusijah smo že govorili o digitalni transformaciji v javnem in 

zasebnem sektorju (povezava) ter o demokratičnih družbah in kibernetskih grožnjah (povezava), 

v zaključnem panelu pa želimo preučiti še vlogo umetne inteligence v digitalni disrupciji. Po 

opravljenih diskusijah bomo s sodelavci zavoda ter zunanjimi strokovnjaki pripravili zaključke in 

nabor možnih ukrepov, s katerimi bi lahko na nacionalnem nivoju odgovorili na prihajajoče izzive 

digitalizacije. 

 

Dogodek je primarno namenjen odločevalcem na lokalnem in državnem nivoju, nevladnim 

organizacijam in združenjem na področju digitalizacije, izobraževalnim ustanovam, podjetjem in 

ostalim deležnikom, zaradi česar vas vljudno vabimo na III. panelno diskusijo z naslovom Digitalna 

disrupcija: vloga umetne inteligence (UI), ki bo zaradi COVID-19 ukrepov potekala preko spleta, v 

četrtek, 10. decembra 2020 med 8:30 in 9:45 uro zjutraj. Pogovor bo moderiral direktor našega 

zavoda IPM Digital Tilen Gorenšek, pridružili pa se nam bodo naslednji govorci: 

- Dr. Boris Cergol, vodja poslovne enote za umetno inteligenco, Comtrade Digital Services; 

- Gašper Hrastelj, CPPO, Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI); 

- Dr. Nataša Pirc Musar, strokovnjakinja na področju varstva osebnih podatkov;  

- Mitja Trampuž, predsednik AI4SI, direktor podjetja CREApro.  
 

 

Dogodek bomo prenašali v živo preko socialnega omrežja Facebook na naslednji povezavi 

(https://www.facebook.com/events/813177549464189), najdete pa ga lahko tudi na socialnem 

omrežju LinkedIn (povezava). 

 

 

Lep pozdrav,  

 
IPM Digital 

Tilen Gorenšek, direktor 
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