Igor Zorko je priznani poslovni strokovnjak in govornik na različnih
dogodkih v zvezi z digitalno transformacijo, industrijo 4.0 in
digitalizacijo podjetij (eArchiving, eInvoicing, elektronska izmenjava
podatkov - EDI, …) tako v smislu spodbujanja digitalnih sprememb
kot tudi poklicnega predavatelja. Igor je že sedem let dejaven član
Gospodarske zbornice Slovenije, promovira in zastopa slovenski IKT
sektor, aktivno si prizadeva za digitalizacijo v Sloveniji, poslovno
digitalizacijo in je pobudnik za nacionalno digitalno koalicijo –
digitalna.si. Je aktivni član v združenjih, kot so Slovenski nacionalni
forum za eRačun, v delovni skupini eSlog, pobuda za prihodnost
regije Zahodnega Balkana in drugi. V svoji 20 letni karieri v ZZI je
pridobil veliko izkušenj na področju razvoja poslovnih rešitev,
interoperabilnosti, e-poslovanja, digitalizacije in standardizacije eposlovanja.
Mitja Vezovišek je ustanovitelj uspešne finančne svetovalne hiše in
"fintech" startup podjetja in eden redkih, ki so pridobili naziv
upravljavec osebnega premoženja (wealth manager). Mitja že vrsto
let znanje in izkušnje uspešno prenaša na sodelavce, manj izkušene
svetovalce, stranke in podjetnike. Svoje 16-letne izkušnje na
področju osebnega finančnega svetovanja in podjetništva, širok
nabor referenc in njegova avtorska dela ga umeščajo na vodilno
mesto med strokovnjaki za osebne finance v Sloveniji.

Janez Kavčič je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti
fakulteti se je vpisal na magisterij smeri Kvantitativnih financ in
aktuarstva. Hkrati se je zaposlil na oddelku poslovnega svetovanja
na KPMG v Ljubljani. Sodeloval je na mnogih projektih skrbnih
pregledov in cenitev ter pri ostalih delih M&A procesov. Pokrival je
predvsem projekte podjetij s področji energetike, gradbeništva ter
tehnološka in maloprodajno podjetja. Položaj vodje financ pri
Eurosenderju je prevzel pred dobrima 2 letoma. V tem času je
skupaj z ustanoviteljema vodil proces pridobivanja novega kroga
zunanjih investicij ter širitve podjetja na nove trge. Poleg financ je
odgovoren za spremljanje in razvijanje analitike znotraj in med
posameznimi oddelki. Nadzoruje tudi postavljanje in vodenje
cenovne politike Eurosenderjevih produktov.

Mag. Janez Uplaznik, univ. dipl. inž. strojništva, je magistriral na
Tehniški fakulteti v Mariboru. Od leta 2017 je zaposlen kot Izvršni
pomočnik Uprave za Skupni razvoj v Gorenju. Pred tem je bil
projektant, samostojni razvojni inženir, vodja konstrukcije in
tehnologije, direktor programa ter tehnični direktor. Odlikuje ga
dobro poznavanje zelo različnih proizvodnih tehnologij, ki jih je
pridobil tekom dela na različnih področjih, poznavanje trendov na
področju digitalizacije in avtomatizacije proizvodnje ter povezljivosti
(IoT, VR) ter dobre organizacijske sposobnosti, saj je bil vrsto let na
vodstvenih položajih v podjetjih, kot so Gorenje Orodjarna, d.o.o.,
Sico, d.o.o., in Tehnos, d.o.o. Aktivno sodeluje v SRIP-u ToP
(Tovarne prihodnosti) in je soavtor 7 slovenskih patentov. Je tudi
soavtor znanstvenega prispevka s področja optimizacije proizvodnje.
Anja Rijavec Uršej se je po delu v gospodarski družbi leta 2009
zaposlila v Sektorju za finančni sistem Ministrstva za finance, potem
pa svojo poklicno pot nadaljevala na Banki Slovenije, v oddelku
Plačilni in poravnalni sistemi in sicer sprva kot samostojna
inšpektorica, od leta 2015 kot vodja odseka Plačilni sistemi in
storitve, od decembra 2016 pa kot namestnica direktorja. V letu
2019 je v Banki Slovenije prevzela vodenje oddelka Sekretariat. Z
namenom izmenjave znanja in izkušenj na področjih pravnih podlag
za opravljanje plačilnih storitev in inovativnih načinov plačevanja
redno predava na seminarjih in posvetih različnih organizatorjev.
Prav tako je sodelovala pri več tehničnih pomočeh centralnim
bankam jugovzhodne Evrope na področjih nadzora nebančnih
ponudnikov plačilnih storitev ter pravnih podlag opravljanja plačilnih
storitev in izdajanja elektronskega denarja. Vodi tudi delovno
skupino Odbora za finančno stabilnost za finteh in kibernetsko
varnost.
Julij Božič je do leta 2016 deloval v uspešni multinacionalki
IBM, leta 2016 pa je stopil v vodstvene vode družbe BTC, kjer je
prevzel vlogo izvršnega direktorja za inovacije in digitalizacijo
poslovanja. V BTC-ju je idejni vodja številnih projektov. Eden od
projektov je ABC Accelerator, ki nudi mladim podjetjem in
podjetnikom okolje, v katerem lahko razvijajo in testirajo svoje
poslovne ideje ter razvijajo lastna konkurenčna podjetja, ki
delujejo tudi na globalnem trgu. Prav tako je Julij kreator BTC
Living Lab koncepta, ki služi kot testno okolje za pametno
mesto, samovozeča vozila, prodajo in tehnologijo veriženja
blokov. Odlikujejo ga dolgoletne izkušnje in dosežki na področju
informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter dolgoletne
izkušnje na področju trženja, prodaje in upravljanja.

Mag. Nena Dokuzov je vodja Projektne skupine za novo ekonomijo
in blockchain tehnologije. Pod njenim vodstvom je bil pripravljen
Akcijski načrt za blockchain tehnologije, ki ga je potrdila Vlada RS in
v katerem je predvidena tako identifikacija vsebinskih področij, kot
tudi priprava za vzpostavitev novega regulatornega okvira za
ureditev blockchain tehnologij v Sloveniji in v Evropi. Je članica EU
Blockchain Partnerstva, ki deluje pod okriljem DG CONNECT
Evropske komisije in je članica posvetovalnega odbora EU
Blockchain Huba.

Dr. Mojca Indihar Štemberger je redna profesorica poslovne
informatike, predstojnica Katedre za poslovno informatiko in
logistiko ter vodja mag. programa Poslovna informatika na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se
ukvarja predvsem z digitalno preobrazbo, managementom
poslovnih procesov in managementom informatike. Rezultate
raziskovalnih del je objavljala v številnih uglednih mednarodnih
in domačih znanstvenih revijah. Vodila je svetovalne projekte na
SID banki, Novi KBM, Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V preteklosti je
bila tudi predsednica poslovne konference Management
poslovnih procesov, predsednica konference Dnevi slovenske
informatike, prodekanja za gospodarske zadeve in predsednica
upravnega odbora Ekonomske fakultete.
Gregor Novak ima več kot 20 let delovnih izkušenj v
elektroindustriji. Delal je v dveh najpomembnejših elektroenergetskih
podjetjih v Sloveniji. Začel je v ustanovni ekipi podjetja BORZEN kot
sistemski administrator in glavni predstavnik za informatiko, nato pa
je prevzel vodenje IKT oddelka v podjetju ELES. S pridobljenim
znanjem in izkušnjami je ustanovil podjetje SONCE energija d.o.o.,
ki je do sedaj izvedlo preko 300 večjih in manjših projektov sončnih
elektrarn in toplotnih črpalk. Vse njegove bogate izkušnje na
področju upravljanja z električno energijo, sodelovanja pri
oblikovanju regulativ elektroenergetskega sektorja, pri uvedbi
informacijskih in komunikacijskih specifik v elektroenergetskem
sektorju, in poznavanju tehnologij blockchain je privedlo do razvoja
in ustanovitve platforme SunContract, prve tržnice z električno
energijo na svetu.

Jaka Repanšek (univ.dipl.prav., MBA) je predsednik komisije za
digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji in v IAB
Slovenija. V visoko tehnoloških, medijskih in internetnih podjetjih
deluje že od leta 1996. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je
opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne
fakultete v Ljubljani ter zaključil tudi dveletni podiplomski študij MBA
v ZDA (CIMBA). Jaka je član številnih domačih in mednarodnih
strokovnih združenj ter predavatelj na konferencah in seminarjih v
Sloveniji in tujini.

