Predviden program
Predstavitev ponudbe podjetij za boljše projekte pametnih mest
24. 2. 2021, zoom
13.00 – 13.05 – Pozdrav
•

Tine Radinja, predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo in župan občine Škofja Loka

13.05 – 14.00 – 3 minutne predstavitve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kako učinkovito izkoristiti prednosti pametnega mesta, Iskratel, d.o.o., Kranj, Bogdan Mali
Oddaljeno e-poslovanje občin, Halcom d.d., Darko Škerl
Skupni gradniki pri gradnji odprtih platform Pametnih mest in skupnosti, Skupina ŽEJN,
Ernest Žejn
MegaTel soustvarja varno digitalno in občinam prijazno prihodnost, Mega M d.o.o., mag.Bojan
Križ
Celostno administrativno ter operativno načrtovanje in vodenje projektov digitalizacije občin,
Inštitut za digitalizacijo, IPM Digital, dr. Domen Kos in Andrej Špik
Zagotavljanje interoperabilnosti MIM L2, Comtrade / Endava, Gaber Terseglav
4S: rešitve za pameten, varen in zdrav prostor, Robotina d.o.o., Devid Palčič
Transparentno in enostavno upravljanje stavb in zemljišč občin v okviru platforme pametnega
mesta, Imagine d.o.o., Klemen Fajmut
IoT za velike občinske javne stavbe in podatkovna analitika na osnovi fleksibilne senzorske
mreže, Menerga d.o.o., Tadej Muršič
Digitalizacija in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema, Iskraemeco, d.d, Peter Kobal
Moderne meteorološke postaje in senzorji kvalitete zraka za nadzor lokalnega vremena in
pametno ravnanje z odpadki in analitika, Andivi d.o.o., Mitja Krepek
Predstavitev ekosistema lokalne samooskrbe in podpore lokalnega gospodarstva v okviru
digitalizacije občin, Optifarm d.o.o., Tomaž Šlibar
Rešitve za pametna mesta in skupnosti, A1 Slovenija d. d., Marjana Senčar Srdič
Upravljanje z infrastrukturo in skrb za okolje, ENVIRODUAL d.o.o, Katarina Pogačnik
Turizem 4.0, Arctur d.o.o., Tomi Ilijaš
Sistem za spremljanje stanja opreme/naprav, Instrumentation Technologies, Boris Nardin
Rešitve za pametna mesta, Callidus Group d.o.o., Mlađen Simeunović in Nataša Udovč
Napredne rešitve za zagotavljanje energetske učinkovitosti in fleksibilnosti, Solvera Lynx
d.o.o.,

14.00 – 14.20 – 5 minutne predstavitve mrežnih organizacij
•
•
•
•

IKT HM, Andreja Lampe
Pametne rešitve za zeleno prihodnost, SRIP PMiS, Dr. Nevenka Cukjati
Predstavitev vsebinskih področij TECES in možnih oblik podpore občinam, TECES, inovacijski
grozd zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev, Mag. Matej Gajzer
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), Simon Delakorda

14.20 – 1500 – razprava
Program se lahko dopolni oz. spremeni.
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