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Svet za razvoj SAZU izvaja serijo treh posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah za življenje na 

daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero vzpodbujamo poglobljeno strokovno 

razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem obdobju, na poti pospešenega razvoja 

digitalne družbe. 

V veliko veselje nam je, da vas po dveh odmevnih posvetih, ki smo ju namenili izobraževanju in 
kibernetski varnosti, povabimo k sodelovanju še na tretjem posvetu, ki ga posvečamo naslednji 
»veliki« temi, ki se prav tako kot prvi dve dotika slehernega državljana: »Digitalizacija dela, 
ekonomije in družbe v nematerialnem kapitalizmu«. Posvet bomo izvedli v torek, 23. februarja, 
med 11:00-14:00 uro v digitalnem okolju MiTeam. 
 
Vabimo vas, da se kot udeleženka/ec na daljavo registrirate TUKAJ !  Registracija bo odprta  
do ponedeljka 22.02. do 17.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest ! Zato priporočamo, da 
z registracijo pohitite. 
 
Vsem, ki se ne boste uspeli pravočasno registrirati  in se udeležiti posveta v interaktivnem okolju 
MiTeam, bomo omogočili spremljanje posveta preko Youtube kanala . 
 
Dramatično hitra digitalna preobrazba, ki je spremenila naše življenje in jo dodatno pospešuje 

pandemija Covid-19, zahteva poglobljeno razpravo o pasteh in prednostih različnih pristopov pri 

uresničevanju ciljev Slovenije, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi svoje 

razvojne priložnosti in (p)ostane uspešna, varna, socialna in povezana. Vpiv digitalizacije na 

socialne relacije, digitalizacija delovnih mest in organizacij ter znanje in učenje v digitalni dobi so 

med najpomembnejšimi izzivi Evropske skupnosti in del programa okrevanja in odpornosti ter 

finančne perspektive Evropa nove generacije.  

Ponovno smo zagotovili vrhunske govorce, ohranjamo pa tudi možnost, da lahko sleherni 

udeleženec sodeluje v pogovorniku (chat-u) ali pa vstopi v času razpravevideokonferenco in 

svoje poglede razloži vsem udeležencem.  

 

Program posveta:  

Pozdravni nagovori: 

• dr. Slavko Splichal, Svet za razvoj SAZU 
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https://events.miteam.eu/asset/rvNcS5z4A5PhEWgM7
https://youtu.be/zKhajYIj0Qs


• Janez Cigler Kralj, minister, Janez Cigler Kralj, minister, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v potrjevanju) 

• dr. Zoran Stančič, posebni svetovalec, Generalni direktorat za komunikacijska 
omrežja, vsebine in tehnologijo, Evropska komisija 

 

 
 
 
Referati/predstavitve: 

• Igor Zorko (predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije): Naloge digitalne 

koalicije in njenih deležnikov na poti v nov pokoronski eko sistem 

• dr. Janja Komljenović (Lancaster University, UK): Podatkovne rente – vrednost, lastništvo 

in upravljanje v digitalni ekonomiji 

• Goran Novković (Klub Slovenskih podjetnikov): Digitalizacija, epidemija in podjetništvo 

• dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV UL): Dobičkonosnost, koncentracija ekonomske moči 

in prekarizacija dela v digitalni ekonomiji 

• Andrej Zorko (ZSSS): Kompetence in prihodnost dela 

• dr. Igor Vobič (FDV UL): Digitalizacija dela in njena protislovja: primer "novinarstva od 

doma" 

• Vuk Čosić: Digitalna sfera kot ojačevalec družbenih odnosov 

• dr. Vlado Dimovski (EF UL): Pogled EAZU (EASA) na digitalno transformacijo gospodarstva 

in družbe s poudarkom na organizacijskih spremembah 

• dr. Matjaž Mulej in dr. Simona Šarotar-Žižek (EPF UM): Družbeno odgovorna družba, ne 

le podjetja, niti samo digitalizacija 

• dr. Mojmir Mrak (EF UL): Slovenija in finančni paket EU 2021-2027: kako ga izkoristiti za 

razvojni preboj? 

Vse vključujoča razprava na osnovi referatov in prispelih predlogov/vprašanj in zaključki posveta: 
Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, dr. Janez Bešter. Vabimo vas, da se k 3 minutni razpravi prijavite 
vnaprej, lahko pa nam pošljete tudi vaš prispevek na temo posveta, ki ga bomo objavili v knjižnici 
vsebin. 
 

Vljudno vas vabimo, da POVEZAVO na Registracijo na vstopni strani tretjega posveta 
posredujete po svojih mrežah in vsem, ki bi jih posvet zanimal.  
 

Opozoriti vas želimo tudi na pripravo zaključkov vseh treh konferenc iz katerih bo Svet za razvoj 

SAZU oblikoval priporočila za Vlado RS. Pri tem želimo, da zaključke sooblikujete udeleženci 

posvetov in vsi, ki bi želeli pri tem sodelovati. Zato vas vabimo, da si predlog zaključkov prvega in 

drugega posveta ogledate v virtualnih sobah posvetov ter v odprt dokument dopišete svoje 

predloge (v kolikor se še niste registrirali, se za vstop v sobo posveta »Hibridno izobraževanje v 
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času pandemije in po njej« registrirate TUKAJ, za vstop v virtualno sobo posveta »Kibernetska 

varnost in varovanje zasebnosti« pa TUKAJ). Brez registracije pa je zgolj ogled obeh posvetov še 

vedno na razpolago na Youtube kanalu: Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej; 

Kibernetska varnost in varovanje zasebnosti .                    

 

Veselimo se vaše prijave in aktivnega sodelovanja. Lep pozdrav, 

Prof. dr. Igor Emri      Franc Matjaž (Tičo) Zupančič 

Predsednik Sveta za razvoj SAZU    koordinator priprave posveta 
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