
 

 

Spoštovani, 

 

V zadnjem času se o umetni inteligenci (ang. Artificial Intelligence) zares veliko piše 

in govori. Kljub temu menimo, da nam je uspelo, predstaviti malo drugačen pogled na 

to tematiko.  

 

Zelo zanimivo razmišljanje o veščinah, ki bodo BAjem, kljub umetni inteligenci, 

zagotavljale prihodnost, je tokrat podal Andrej Guštin, v IIBA Slovenija zadolžen za 

izobraževanja.  

 

Sledi malo drugačen prispevek, kot ste jih vajeni v naših mesečnikih, in sicer članek 

o pozitivni psihologiji, ki tudi sodi v področja, ki jih umetna inteligenca še ne obvlada 

povsem.  

 

V IIBA Slovenija se veselimo napredka, ki ga bo tehnologija prinesla. Smo pa ta 

trenutek vsi enotnega mnenja, da AI, boti in roboti, še nekaj časa ne bodo 

mogli podoživeti izkušnje, kot je npr. dihanje svežega zraka na Rakitni. Zakaj 

ravno  na Rakitni, preverite v nadaljevanju. :) 

 

Vabljeni k branju celotnega mesečnika, kjer vas za nagrado na koncu (kot ste sedaj 

že vajeni) čaka še nekaj humorja. Hm, saj res, ali se robiti smejijo, ker zares razumejo 

humor, ali s smejijo, ker imajo sprogramirano, da se morajo? 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Katarina Veselič 

 

 

 

 
 

http://www.iiba.si/


Članka:  

 

 

 

Mehke veščine, ki nas bodo ločile 

od robotov  

(Andrej Guštin) 

 

Povezava do članka >> 

 

All About Flow & Positive 

Psychology  

(Mihaly Csikszentmihalyi) 

 

Povezava do članka >> 

Trenutno aktualni dogodki  

 

 

Kot smo ugotovili v tokratnem mesečniku, poslovnih analitikov umetna inteligenca in 

roboti, ne bodo tako hitro nadomestili, zato bomo avgusta v IIBA Slovenija ponovno 

organizirali BA MARATON - začnemo 23.avgusta 2018 na Rakitni. 

Poletni BA MARATON je namenjen vsem, ki bi želeli nadgraditi kompetence svoje 

poslovne vloge in doživeti usposabljanje v drugačnem okolju - robotov verjetno ne bi 

pritegnilo pridobivanje novih kompetenc v prijetnem okolju in spremljevalne 

dejavnosti s poudarkom na dobri izkušnji udeležencev - kaj pa vas? 

  

 

 

Več informacij in prijava  

 

http://
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/Andrej_Gu%C5%A1tin_umetna_Inteligenca_razmi%C5%A1ljanje.pdf
https://positivepsychologyprogram.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/
http://www.iiba.si/
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
http:///
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola


 

Če bi želeli spoznati IIBA poslovno analitične pristope, kompetence poslovnega 

analiziranja, možnost pridobitve IIBA mednarodnih certifikatov in IIBA 
poletno šolo na Rakitni, vas vabimo, da se nam pridružite na: 
 

  

Prijava  

 

  

 

 

 

 
 

Video posnetki 4. BBA konference  

 

  

 

Če se niste uspeli udeležiti mednarodne 4. BBA konference, ki je bila največji dogodek s 

področja poslovne analitike pri nas, lahko sedaj naročite posnetke strokovnih predavanj. 

Osrednja tema konference je bila: razumevanje kupca, povezovanje potreb kupca in rešitev v 

skladu s sodobnimi smernicami digitalnega poslovanja. Vse predavatelje, naslove ter opise 

predavanj si poglejte tukaj. 

Naročite posnetke 

 

https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-1962018
https://balkanbaconference.org/order-conference-video-streaming/
https://balkanbaconference.org/lectures-2018/
https://balkanbaconference.org/order-conference-video-streaming/
https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-1962018
https://balkanbaconference.org/


Humor 

 

  

 
 

  

 
 

http://www.iiba.si/


  

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST  

 

  

 

http://www.iiba.si/

