
 
 

  

 
 

VABILO NA TEDEN JAVNE IN ZASEBNE VARNOSTI 
V ČASU PREDSEDOVANJA SVETU EU 

 

 

KDAJ: 11. – 14. OKTOBRA 2021 

KJE: Digitalno središče Slovenije, BTC City Ljubljana in Digitalna 
platforma “Digital Expo – Safety” 

 

 

Spoštovani!  

 

Vabimo vas na aktivno udeležbo na dogodkih tedna Javne in zasebne varnosti, ki bodo potekali v času 
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021. V vzpostavljenem Digitalnem središču Slovenije - 
Tehnologija za ljudi bodo v dneh od 11.-14. oktobra na enem mestu združena najnaprednejša slovenska 
podjetja, raziskovalne organizacije, ministrstva in profesionalni uporabniki, ostale organizacije in 
posamezniki, ki uporabljajo in/ali imajo rešitve na področju javne in zasebne varnosti, varnih mest in 
naprednih omogočevalnih informacijsko-komunikacijskih in operativnih tehnologij za to področje. 

 

Poleg razstavljavcev na stojnicah v BTC City Ljubljana ter vseh prostorov in pripomočkov v njem, ki jih 
ponuja DIH Slovenije, smo člani SRIP PMiS vertikala Varnost pripravili digitalno okolje “DIGITAL EXPO - 
SAFETY” za izvedbo dogodka, ki bo omogočilo celovit hibridni pristop k predstavitvi rešitev, projektov, 
storitev in ostalih idej in k medsebojnemu sodelovanju. 

 

Dogodki, ki jih organizira SRIP PMiS in vertikala Varnost ter projekt 5G Varnost, v tem tednu vključujejo: 

• hibridni dogodek v Digitalnem središču Slovenije in na digitalni platformi “DIGITAL EXPO - 
SAFETY” s predstavitvami inovativnih rešitev, projektov, storitev in demonstratorjev za aktualne 
probleme s področja digitalizacije javne in zasebne varnosti. V ta namen vnesite vašo ponudbo v 
Katalog rešitev in projektov, ki bo na voljo razstavljavcem in obiskovalcem. Pri vnosu se prijavite 
tudi za predstavitev. 

• hibridni dogodek v Digitalnem središču Slovenije in na digitalni platformi “DIGITAL EXPO - 
SAFETY” za BILATERALNA IN MULTILATERALNA SREČANJA ZA GRADNJO EKOSISTEMA JAVNE IN 
ZASEBNE VARNOSTI med predstavniki industrije, raziskovalnimi organizacijami, profesionalnimi 
uporabniki, izobraževalnimi inštitucijami in strokovnjaki s tega področja. V ta namen na digitalni 
platformi ustvarite vaš virtualni prostor in se predstavite obiskovalcem. 

• vabljeno srečanje v Digitalnem središču Slovenije in na digitalni platformi “DIGITAL EXPO - 
SAFETY”, kjer bodo predstavljeni dosežki in pogledi na strateške usmeritve in dolgoročni razvoj 
področja javne varnosti v Sloveniji. 

 

V nadaljevanju je program SRIP PMiS in vertikale Varnost ter projekta 5G Varnost. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Ponedeljek, 
11.10.2021  

HIBRIDNI DOGODEK “DIGITAL EXPO - SAFETY” - PREDSTAVITEV INOVATIVNIH 
REŠITEV IN PROJEKTOV ZA AKTUALNE PROBLEME   
Predstavniki gospodarstva, raziskovalnih organizacij, ministrstev, izobraževalnih ustanov ter 
drugih organizacij in posameznikov (v živo in na digitalni platformi). Časovni okvir za 
predstavitev: do 30 minut.  

09:00-10:30 – prvi sklop predstavitev glede na prijave in razpored 

10:30-11:00 – odmor 

11:00-12:30 – drugi sklop predstavitev glede na prijave in razpored 

12:30-13:30 – odmor 

13:30-15:00 – tretji sklop predstavitev glede na prijave in razpored  
Torek, 

12.10.2021 

 

HIBRIDNI DOGODEK “DIGITAL EXPO - SAFETY” - PREDSTAVITEV INOVATIVNIH 
REŠITEV ZA AKTUALNE PROBLEME 
Predstavniki gospodarstva, raziskovalnih organizacij, ministrstev, izobraževalnih ustanov ter 
drugih organizacij in posameznikov (v živo in na digitalni platformi). Časovni okvir za 
predstavitev: do 30 minut.  

09:00-10:30 – prvi sklop predstavitev glede na prijave in razpored 

10:30-11:00 – odmor 

11:00-12:30 – drugi sklop predstavitev glede na prijave in razpored 

12:30-13:30 – odmor 

13:30-15:00 – tretji sklop predstavitev glede na prijave in razpored 

 

Sreda, 
13.10.2021  

VABLJENO SREČANJE Z ODLOČEVALCI NA PODROČJU JAVNE VARNOSTI  
Predstavitve dosežkov in pogledov na strateške usmeritve in dolgoročni razvoj področja javne 
v Sloveniji 

Trajanje: 13:00-16:00 

 

Vse dni od 11. do 15. oktobra bo na voljo digitalna platforma “DIGITAL EXPO – SAFETY”, 
kjer se srečujejo razstavljalci in obiskovalci (predstavniki gospodarstva, raziskovalnih 
organizacij, ministrstev, izobraževalnih ustanov ter drugih organizacij in posameznikov). 

 

Razstavljalci se prijavijo za virtualni razstavni prostor in objavo svoje ponudbe v 
Katalogu rešitev in projektov ter za svoje predstavitve na povezavi 
https://dexpo.miteam.si. Prav tam so na voljo tudi navodila. Za dodatne informacije 
kontaktirajte pmis@ijs.si. 

 

Obiskovalci se prijavijo v “DIGITAL EXPO – SAFETY” za srečanje z razstavljalci in 
spremljanje predstavitev na povezavi https://dexpo.miteam.si .  

 

Program predstavitev se sproti oblikuje glede na ponudbo v Katalogu rešitev in 
projektov. Na voljo je na povezavi https://dexpo.miteam.si. 

 

PROGRAM  
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Pripravljalci programa: 

 

 

 

Strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti, vertikala Varnost 

 

 

 

 

 

Projekt 5G Varnost 

 

 

 
Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 


