
 

  

 

 

 

 

ZAKAJ JE TEMA POMEMBNA? 

V današnjem času se soočamo z izredno zahtevnimi in negotovimi razmerami. Prav takšne situacije 
lahko po drugi strani pomenijo priložnost, da funkcija upravljanja tveganj jasno pokaže svoj pomen in 

prispevek pri okrevanju gospodarstva in trajnostnemu razvoju organizacij. 

Največja evropska raziskava na področju upravljanja tveganj, ki jo vsaki 2 leti pripravlja FERMA (The 
Federation of European Risk Management Associations), za 2020 še ne vključuje tveganja pandemije. 

Še vedno dominirajo kibernetska tveganja in tveganje negotove gospodarske rasti. Povečuje se 
tveganje razpoložljivosti ključnih kadrov in tveganje zlorabe / kraje podatkov. Dolgoročno skrb 
vzbujajo tveganja klimatskih sprememb in naravnih katastrof. 

 

Vir: FERMA European Risk Manager Report 2020 

Zaradi pandemije se bodo prioritete nekoliko spremenile in bo kratkoročno in srednjeročno v 

ospredju gotovo sanacija gospodarskih posledic pandemije. Prav tako je pandemija pospešila 
digitalno transformacijo, kibernetska tveganja ostajajo prioriteta. Trend, ki je opazen v raziskavi, je 

vedno večja vključenost upravljavcev tveganj v digitalno transformacijo organizacij in tudi 
digitalizacija same funkcije upravljanja tveganj. 

Čeprav bo trenutno največja osredotočenost na odpravljanje posledic in okrevanje po pandemiji, bo 
trajnostni razvoj pomembna tema in vir tako priložnosti kot nevarnosti. Okoljska tveganja in 

geopolitične spremembe lahko pripeljejo do nove krize že v bližnji prihodnosti. 

Iz raziskave izhaja, da stremijo upravljavci tveganj h krepitvi svoje vloge pri zagotavljanju 

dolgoročnega razvoja organizacij, za kar pa želijo biti tudi boljše pripravljeni. Danes je to že nuja. 

 



 

  

 

 

 

 

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV 

 

UMETNA INTELIGENCA IN KIBERNETSKA TVEGANJA V SLOVENSKIH PODJETJIH 

Ddr. Timotej Jagrič, CQRM je redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru za področji 
financ ter aplikativne ekonomije in ekonometrije. Je predstojnik Inštituta za finance in bančništvo ter 
član upravnega odbora združenja SI.RISK. Predava na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko, ter na tujih univerzah. Je gostujoči profesor na Tehnični univerzi v 
Gradcu (Avstrija). Je mentor mlademu raziskovalcu. V okviru strokovne dejavnosti je opravljal 

funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in podiplomski študij na EPF, bil je 
svetovalec prorektorja za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na UM, član strateškega 
sveta vlade RS, podpredsednik in predsednik nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava RE, ter član 
odbora za reforme. V okviru projektne dejavnosti redno sodeluje z gospodarstvom in tako skrbi za 

prenos znanja iz univerze v poslovno prakso. Težišče njegovega znanstvenega in strokovnega dela 
predstavlja umetna inteligenca in njena implementacija v praksi, še posebej na področju 

obvladovanja tveganj. Na tem področju sodeluje z avstrijskim računalniškim podjetjem, je pa tudi 
član delovne skupine Odbora za finančno stabilnost za finteh in kibernetsko varnost. Objavil je več 
izvirnih znanstvenih člankov v tujih znanstvenih revijah prve kategorije (JCR/SSCI) in je avtor 

znanstvenih ter strokovnih monografij. Redno sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah in 

je recenzent mnogih uglednih mednarodnih znanstvenih revij in član uredniških odborov domačih in 
tujih revij. 

Jernej Pivec, je rojen leta 1996 v Mariboru. Od leta 2011 do 2015 je obiskoval Srednjo ekonomsko 

šolo Maribor, na smeri gimnazija. Trenutno je študent na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, 

kjer je leta 2019 zaključil z dodiplomskim študijem na usmeritvi finance in bančništvo. Je prostovoljec 
v Društvu za zaščito živali v Mariboru. Opravljal je tudi študentsko delo za podjetja Paloma d.d. v letu 
2014, Elan Inventa d.o.o. v letu 2016, Marifarm d.o.o. v letu 2016, Bodočnost Maribor d.o.o. v letu 
2017, Serioplast d.o.o. v letu 2017, Maridis trgovina d.o.o. v letu 2017, Metalna-srm d.o.o. v letu 

2018, Mao hua trade d.o.o. v letu 2018, Slovensko narodno gledališče Maribor v letu 2018, Dijaški 
dom Lizike Jančar v letu 2018, Europark Maribor v letu 2019. Trenutno dela za podjetje Pet Network 

SI d.o.o. Sodeluje z Inštitutom za finance in bančništvo v okviru raziskave Obvladovanje tveganj v 
slovenskih podjetjih. 

 

POSLEDICE EPIDEMIJE NA PRIMARNE ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI, ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE 

SISTEME 

Primarij doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec. ped. je zaključil doktorski študij na področju 
Biomedicinskih ved na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bil tudi izvoljen v habilitacijski 

naziv docent iz področja Pediatrije. Srednjo šolo je zaključil v Sioux City, Iowa, dodiplomsko 

medicinsko izobrazbo in magisterij znanosti iz področja medicinskih znanosti pa na Medicinski 



 

  

 

 

 

fakulteti Univerze v Zagrebu. Njegov raziskovalni interes je osredotočen predvsem v otroško 
kardiologijo in preventivno medicino. Zelo je aktiven v mnogih nacionalnih in mednarodnih društvih 
in združenjih, prav tako pa je bil tudi predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Objavil je 
preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov in aktivno sodeloval v mnogih nacionalnih in 
mednarodnih konferencah, kot predavatelj, moderator in organizator. 

 

NEGOTOVOST GOSPODARSKE RASTI 

Mag. Klemen Potisek je svojo strokovno pot začel na področju elektrotehnike, nadaljeval pa na 
področju ekonomike in financ na ljubljanski ekonomski fakulteti. Z izjemo vodenja hčerinske družbe 
Adris Grupe je večino svoje poslovne poti deloval na področju energetike, najprej v Petrolu, kasneje 
pa v HSE in nazadnje kot državni sekretar za energetiko in rudarstvo. Njegove delovne izkušnje med 
drugim vključujejo finančno analitiko, ekonomiko poslovanja in investicij, oblikovanje cenovnih 

politik, vrednotenje in pripojitve družb, upravljanje s finančnimi tveganji, optimizacijo procesov in 
prestrukturiranja poslovnih funkcij ali družb, pripravo ogrodij za upravljanje s tveganji ter odkrivanje 

in preprečevanje prevar ter povezane procese informatizacije poslovnih procesov. Svoja znanja na 
področju procesov in upravljanja tveganj je nadgrajeval z občasnimi  dodatnimi izobraževanji 
pretežno v Angliji in Nemčiji. Klemen Potisek je bil v preteklosti član več nadzornih svetov 
gospodarskih družb, predsednik nadzornega odbora vzajemnega pokojninskega sklada, je tudi član 
upravnega odbora združenja SI.RISK  v okviru katerega je za krovno evropsko združenje upravljalcev 
tveganj FERMA skupaj s predstavniki drugih nacionalnih združenj pripravil okvir potrebnih znanj 
upravljalcev tveganj za potrebe njihovega certificiranja na evropski ravni. Od 2019 je direktor Centra 

za mednarodno sodelovanje in razvoj. 

 

 

 


