
 

 

                                                                                                                                  Ljubljana, 31.5.2021 

 

Povabilo podjetjem k sodelovanju in predstavitvi na projektu Digitalno središče Slovenije 

v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021 

 

Spoštovani, 

v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021, ki bo potekalo od 1. julija do konca 

decembra 2021 bo v BTC City Ljubljana vzpostavljeno Digitalno središče Slovenije (Slovenian 

Digital Center) - Tehnologija za ljudi. Dobršen del kar 1090 m2 velikega Digitalnega središča 

Slovenije je namenjen gonilni sili slovenskega gospodarstva – podjetjem. Sodelovanje podjetij 

bo omogočeno tako v predstavitvenem kot v programskem delu Digitalnega središča 

Slovenije. Za predstavitev Vašega podjetja in Vaših inovativnih rešitev, produktov in/ali 

storitev v Digitalnem središču Slovenije smo pripravili več paketov, ki so, tako kot Digitalno 

središče samo, namenjeni prikazu tehnološkega napredka slovenskih podjetij in institucij ter 

izpostavitvi prebojnih slovenskih tehnoloških zgodb. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, SPIRIT Slovenija, DIH Slovenija in družba BTC Vas vabimo k predstavitvi v 

Digitalnem središču Slovenije, ki ga je kot podpornica in programska partnerica Festivala 

rešitev podprla tudi Gospodarska Zbornica Slovenije ter številne druge vladne in nevladne 

institucije. 

 

Digitalno središče Slovenije bo na enem mestu združilo najnaprednejša slovenska podjetja, 

institucije ter posameznike, omogočilo stik z novimi tehnologijami širši javnosti, izobraževalne 

programe s področja rabe in uporabe novih tehnologij za številne ciljne skupine, pester 

programski del ter najpomembnejše, predstavitev slovenskega znanja in razvoja mednarodni 

javnosti. Cilj projekta je tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam 

in drugim organizacijam, zato bo Digitalno središče Slovenije - Tehnologija za ljudi ponudilo 

številne priložnosti za sodelovanje na različnih področjih. 

 



 

 

 

Fizični prostor Digitalnega središča Slovenije bo pozicioniran v BTC City Ljubljana, kjer se bodo 

v okviru 6 mesečnega projekta poleg predstavitvenega dela podjetij in institucij odvijale tudi 

številne druge dejavnosti in aktivnosti (obiski tujih delegacij, poslovna srečanja, konference, 

predavanja, izobraževanja, delavnice, hackathoni, mreženje, …). 

 

S hibridnim pristopom, bomo poleg vzpostavitve fizičnega prosta vzpostavili tudi virtualno 

dimenzijo Digitalnega središča Slovenije, ki bo omogočala prikaz celotnega 6-mesečnega 

programa in aktivnosti (predstavitve podjetij) na spletu v obliki virtualnega Digitalnega 

središča Sloveniije, s tem pa bo omogočena tudi močna mednarodna izpostavljenost.  

 

V letošnjem letu se bo odvijal tudi mednarodni sejem Dubaj Expo 2021 na katerem bo imela 

slovenija svoj predstavitveni paviljon. Z željo, da maksimiziramo predstavitev Slovenije, 

slovenskih podjetij in slovenskega znanja, smo vzpostavili sinergije in sodelovanje s 

slovenskim paviljonom na Dubaj Expo 2021, kar bo omogočilo, da se bo Digitalno središče 

Slovenije (v virtualni dimenziji) predstavilo tudi na Dubaj Expo 2021 v slovenskem paviljonu. 

 

Šestmesečni projekt Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi, ki bo potekal od julija 

do decembra 2021, v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, bo z namenom izpostavitve 

prebojnih rešitev slovenskih podjetij tematsko obarvan in sicer po spodaj navedenih 

mesečnih kategorijah. 

 

Prikaz mesečnih tematskih sklopov programa: 

- Julij - Pametna mesta in skupnosti 

- Avgust - Trajnostna družba in gospodarstvo 

- September - Umetna inteligenca  

- Oktober - 5G in kibernetska varnost 

- November – Digitalizacija 

- December – Industrija 4.0 in robotika 



 

 

 

 

Partnerji projekta prepoznavamo potencial projekta Digitalno središče Slovenije – Tehnologija 

za ljudi kot enega pomembnejših strateških projektov, ki bo imel multiaplikativne učinke na 

slovensko gospodarstvo in širše na pozicioniranje Republike Slovenije kot napredne in v 

prihodnost usmerjene države. Poleg tega je namen projekta na mednarodni zemljevid 

postaviti napredna, v razvoj usmerjena slovenska podjetja, ki soustvarjajov in narekujejo 

trende prihodnosti. 

 

Digitalno središče Slovenije – prikaz razstavišča v Digitalnem središču Slovenije, kjer se bodo s svojimi 

storitvami/produkti in/ali prototipi lahko predstavila v razvoj usmerjena podjetja.   



 

 

 

Vabimo Vas, da se v Digitalnem središču Slovenije predstavi tudi Vaše podjetje. Digitalno 

središče Slovenije, ki bo v skupni površini obsegalo kar 1090 m2, bo v času predsedovanja  

Slovenije Svetu Evropske Unije predstavljalo stiščišče slovenskega gospodartva, razvoja in 

znanja, in bo kot tako, največji dogodek v času Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije. 

 

Sodelovanje podjetij bo omogočeno tako v predstavitvenem kot tudi programskem delu 

Digitalnega središča Slovenije. Za predstavitev Vašega podjetja in Vaših inovativnih rešitev, 

produktov in/ali storitev v Digitalnem središču Slovenije smo pripravili naslednje pakete: 

 
1. PAKET – MSP (MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA): 

 

- Trajanja: 6 dni 

- Cena paketa: brezplačno preko sheme de minimis pomoči oziroma 1.050,40 € + 

DDV za podjetja, ki so v zadnjih treh letih že prejela več kot 200.000 € državne 

pomoči*. 

*(MSP finančna shema Ministrstva za gospodarstvo in razvoj omogoča mikro, malim in srednjim 

podjetjem brezplačno predstavljanje v Digitalnem središču Slovenije preko sheme de minimis 

pomoči. Pogoj za prejeto pomoč: podjetje v obdobju zadnjih treh let, ni prejelo več kot 200.000 € 

državne pomoči). 

- Prijava: Več informacij o vsebini paketa paketu in prijave na sejem so možne preko 

rezervacijske platforme (Rezervirajte termin Vaše prisotnosti na Digitalnem 

središču Slovenije): https://dihslovenia.si/reservation 

 

2. PAKETI – VELIKA PODJETJA: 

 

- Trajanja: 6 dni 

- Cena paketa: 3.750,00 € + DDV  

- Prijava: Več informacij o vsebini paketa paketu in prijave na sejem so možne preko 

rezervacijske platforme: https://dihslovenia.si/reservation/corporation 

- Dodatne informacije: na voljo preko e-mail: digitalno.sredisce@dihslovenia.si  

https://dihslovenia.si/reservation
https://dihslovenia.si/reservation/corporation
mailto:digitalno.sredisce@dihslovenia.si


 

 

 
3. PAKET – PREMIUM: 

 

- Trajanje: 1 mesec 

- Cena paketa: 15.000 € + DDV 

- Premium paket bo šestim (6) podjetjem (vsak mesec eno podjetje) omogočil 

premium izpostavitev in predstavitev v osrčju Digitalnega središča Slovenije (v 

fizičnem in virtualnem Digitalnem središču Slovenije) ter premium partnerstvo 

izbranega programskega meseca (julij - Pametna mesta in skupnosti; avgust - 

Trajnostna družba in gospodarstvo, september - Umetna inteligenca, oktober - 5G 

in kibernetska varnost, november – Digitalizacija, december – Industrija 4.0 in 

robotika); 

- Dodane informacije: Podjetja, ki bi jih zanimalo premium sponzorstva vabimo, da 

nas kontaktirajo na elektronski naslov: sandra.mejac@btc.si  

 

                    
 

Slika premium prostora, ki se nahaja v osrednjem, najbolj izpostavljenem delu Digitalnega središča Slovenije, in 

omogoča polepitev vseh površin ter izpostavitev produktov/storitev podjetja skladno z željami premium 

sponzorstva. 

 

 
S spoštovanjem, 

Ekipa Digitalnega središča Slovenije 

mailto:sandra.mejac@btc.si

