
    
 

 

 

Vabilo na delavnico področne vertikale SRIP PMiS Varnost 

 

Spoštovani aktivni pripravljavci vsebin in podporniki, 

 

v januarju 2017 smo predstavniki koordinatorjev področne vertikale Varnost v Strateškem razvojnem 

in inovacijskem partnerstvu Pametnih mest in skupnost (SRIP PMiS Varnost), Iskratel, d.o.o., Kranj in 

Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru, vse dotedanje podpornike informirali o tem, da je 

bila prijava uspešna. V februarju so potekale aktivnosti ustanoviteljev (Institut Jožef Stefan, 

Gospodarska Zbornica Slovenije ZIT, Tehnološka Mreža IKT, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru) 

in koordinatorjev vseh področnih vertikal in IKT horizontal.  

Naslednji pomembni  mejnik prve faze operacije SRIP PMiS je oddaja akcijskega načrta 10.4.2017, 

katerega osnutek smo pripravili že v fazi prijave in je temeljil na poslovnem načrtu partnerjev Varne 

družbe iz leta 2015, obogaten z vsebinami in podporo organizacij zasebnega varovanja.  

Z namenom nadaljnje uskladitve vsebin in koordinacije v prvi fazi vas vabimo na osredotočeno 

delavnico »SRIP PMiS Varnost« z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Pozdravni nagovor predstavnikov koordinatorjev. 

2. Predstavitev Strateškega razvojnega partnerstva za pametna mesta in skupnosti SRIP PMiS  

(Martin Pečar). 

3. Predstavitev dosedanjega dela in vsebinskega prispevka vertikale Varnost (koordinatorja). 

4. Potrebni nadaljnji vsebinski in organizacijski/upravljavsko/finančni koraki za članstvo v SRIP 

PMiS in pripravo akcijskega načrta (koordinatorja). 

5. Razno. 

Delavnica bo v ponedeljek, 13. 3. 2017 od 10:00 - 12:00 ure v prostorih IJS - reaktorski center 

Podgorica, kjer je dovolj parkirnih mest. Registracija prisotnih bo od 9:30 - 10:00 ure. Zaradi 

pomembnosti dogovorov na delavnici, od katerih so odvisne nadaljnje poenotene aktivnosti na tem 

področju, vas naprošamo za zanesljivo udeležbo. Svojo udeležbo in udeležence posredujte najkasneje 

do petka, 10. 3. 2017, na naslov pmis@ijs.si ter v kopijo Ana.Robnik@iskratel.si in 

Kaja.Prislan@fvv.uni-mb.si . 

 

V pričakovanju vaše prijave na delavnico s prisrčnimi pozdravi, 

Mag. Ana Robnik, Iskratel, d.o.o., Kranj  

Dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru 
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