
 

   
 

 

 
 

VABILO 
 
Vabimo vas na dogodek z naslovom »Napredne digitalne tehnologije za doseganje ciljev 

trajnostnega razvoja« 

Dogodek bo potekal v sklopu vzpostavitve Regionalnega stičišča za napredne digitalne 

tehnologije v Dubaju, na lokaciji slovenskega paviljona, v 2. nadstropju, 20.3.2023 s 

pričetkom ob 16.00 uri. Dogodek poteka v soorganizaciji Ministrstva za gospodarstvo, 

turizem in šport, SPIRIT Slovenija in Gospodarske zbornice Slovenije.  

Slovenija se je v času EXPO 2020 regionalno pozicionirala kot "pionirska država" na področju 

naprednih digitalnih tehnologij v MENA regiji. Mednarodni dogodki, ki so bili organizirani na 

temo naprednih digitalnih tehnologij (umetne inteligence, blockchaina, interneta stvari, 

velepodatkov) so temeljili na predstavitvah tako slovenskih podjetij, kot tudi predstavnikov in 

zagovornikov teh tehnologij v regiji.  Slovenija je tako za potrebe EXPO 2020 kot prva država 

na svetu izdala t. i. "nezamenljivi žeton", inovativno storitev trženja izdelkov podjetij z 

digitaliziranim industrijskim dizajnom v 3D predstavitvi ter turističnih destinacij. Tovrsten 

inovativen način trženja slovenske industrije z digitalno prezentacijo se razvija tudi naprej s 

pomočjo tehnologij navidezne in obogatene resničnosti skozi t. i. digitalne dvojčke (v svetu 

danes uporabljen termin "Metaverse" z napredno digitalno tehnologijo t.i. Web 3.0). 

Upravičenci so zato lahko podjetja (MSP, zagonska podjetja), pa tudi institucije držav, ki to 

spodbujajo.     

Doseganje ciljev zelenega prehoda in trajnostnega razvoja je z uporabo naprednih 

digitalnih tehnologij bolj učinkovito, cilji se dosegajo hitreje, prav tako zeleni prehod 

daje možnosti razvoju novih tehnologij, ki naslavljajo izzive, povezane s podnebnimi 

spremembami.  

Dogodek je namenjen v vzpostavitvi regionalnega stičišča naprednih digitalnih 

tehnologij, predstavitvi tehnoloških rešitev, ki bo tudi v duhu prihajajočega COP28 v 

Dubaju, tudi pomembno naslavljal področje digitalnih tehnologij za zeleni prehod.   

Program:  

1. Del: institucionalni del (16.00-16.45):  

Predstavitev institucionalnega dela je predvidena na način, da relevantne institucije (države, 

regulatorji) predstavijo aktivnosti na področju naprednih digitalnih tehnologij:  

- Dubai World Trade Center (DWTC) – Shifa Bagdadi 



 

   
 

- Sharjah Research, Technology and Innovation Park - Nahyan Alfalasi - TBC 

- Digital Dubai - Dr. Marwan Alzarouni – TBN 

- Dubai Chamber – Faisal AlshehhiGospodarska zbornica Slovenije  - TBC 

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – Nena Dokuzov 

 

2. Del: Podjetniški del (16.45 – 18.00)  

Predstavitev primerov dobrih praks slovenskih in UAE podjetij 

- AV Living lab – Daniel Avdagič 

- Virtualne elektrarne – sanje ali resničnost? Knauf Insulation, Saša Bavec 

- Result – Marko Gombač 

- Gorica Group, Domen Bockor:Pionirska vloga Gorica Group v zelenih storitvah in 

industrijski opremi za mobilnostv GCC 

- Sebastjan Pirih : Digitalna identiteta naslednje generacije in primeri uporabe 

(MyNextID) 

- Primož Kos, Arabian Creative technologies 

- Loreta Joseph 

- Khaled Koubaa 

- Dr. Jane Thomason 

- Sara Asal 

- Hasan Algarhy - Bricks and Mortarless 

- Dr. Mohamed Al Hemairy 

 

3. Del: Meetup (18.00 – 19.00) 

Meetup World Metaverse Council  

 
 


