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Spoštovana/i,
Svet za razvoj SAZU izvaja serijo treh posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah za življenje
na daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero vzpodbujamo poglobljeno
strokovno razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem obdobju, na poti
pospešenega razvoja digitalne družbe.
V veliko veselje nam je, da vas po odmevnem prvem posvetu, ki smo ga 12.01. namenili
izobraževanju, povabimo k sodelovanju na drugem posvetu, ki ga posvečamo temi
»Kibernetska varnost in varovanje zasebnosti«. Posvet bomo izvedli v digitalnem okolju
MiTeam v torek, 26. januarja 2021, med 11:00 in 14:00 uro.
Vabimo vas, da se kot udeleženka/ec na daljavo registrirate TUKAJ ! Registracija bo odprta
do ponedeljka do 17.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest ! Zato priporočamo, da z
registracijo pohitite.
Vsem, ki se ne boste uspeli pravočasno registrirati in se udeležiti posveta v interaktivnem
okolju MiTeam, bomo omogočili spremljanje posveta preko Youtube kanala .
Dramatično hitra digitalna preobrazba, ki je spremenila naše življenje in jo dodatno
pospešuje še pandemija Covid-19, potrebuje poglobljeno strokovno razpravo o pasteh in
prednostih različnih pristopov pri uresničevanju ciljev Slovenije (in EU), da Slovenija s
pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi vse svoje razvojne priložnosti in pri tem
ostane uspešna, varna, socialna in povezana.
Poudarjamo nujno ambicijo digitalne suverenosti Evrope (in Slovenije), ki jo Evropska
komisija izpostavlja kot strateško prednostno nalogo digitalizacije. S tem ščitimo evropske
tehnološke rešitve, ki bi morale preprečiti nesprejemljiv odtok strateško pomembnih
informacij z vitalnih področij delovanja ter zagotoviti večjo varnost posameznikov, podjetij in
institucij ter družbe kot celote.
Prva virtualna konferenca, organizirana 12. januarja 2021 (z naslovom "Hibridno
izobraževanje med in po pandemiji"), v kateri smo gostili številne zanimive govornike (tudi iz
Evropske komisije in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec), nam je
dala velik nabor novih spoznanj o hibridnem izobraževanju na vseh ravneh izobraževalnih
ustanov ter formalnega in neformalnega vseživljenskega izobraževanja v času pandemije
(posvet »Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej« si lahko še vedno ogledate in

sodelujete s svojimi predlogi pri pripravi zaključkov posveta s prijavo TUKAJ, samo ogled
video posnetka posveta pa vam je na razpolago TUKAJ).

Drugi posvet posvečamo naslednji »veliki« temi, ki se dotika slehernega državljana –
kibernetski varnosti in varovanju zasebnosti. Pripravili smo ga tako, da bomo osvetlili tako
družbene kot sektorske tehnološke izzive in rešitve. Ponovno smo zagotovili vrhunske
govorce, ohranjamo pa tudi možnost, da lahko sleherni udeleženec sodeluje v pogovorniku
(chat-u) ali pa vstopi v videokonferenco in svoje poglede razloži vsem udeležencem.
Program posveta:
Pozdravni nagovori:
•
dr. Slavko Splichal, Svet za razvoj SAZU
•
Boštjan Koritnik, minister, MJU
•
Juhan Lepassaar, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), v potrjevanju
Referati/predstavitve
•
Kibernetska varnost: sodobni “Divji zahod”; govorec Doc. dr. Urban Sedlar, Fakulteta
za elektrotehniko UL
•
Vloga države v učinkovitem zagotavljanju kibernetske varnosti; dr. Uroš Svete, URS za
informacijsko varnost, direktor
•
SI-CERTova dejavnost; Gorazd Božič, SI-CERT, vodja odzivnega centra SI-CERT
•
Vloga regulatorja pri zagotavljanju varnega digitalnega okolja; mag. Tanja Muha, AKOS,
direktorica
•
Je Informacijska varnost samo za “prave dedce”?; dr. David Modic, Fakulteta za
računalništvo in informatiko UL
•
Izzivi kibernetske varnosti malih in srednjih podjetij; Mihael Nagelj, Gospodarska
zbornica Slovenije
•
Zasebnost v času dela od doma; Dr. Matej Kovačič , Inštitut Jožef Štefan
•
Varne kvalificirane storitve z najvišjo stopnjo varnosti in zaupanja; Pavel Reberc, EIUS,
direktor
•
Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si; dr. Vasja Vehovar in Marko Puschner,
Fakulteta za družbene vede UL
Razprava: Tomaž Gornik, Better; Gregor Cuzak, Healthday; Katja Mohar Bastar, DIH Slovenija;
Danijel Avdagič, AV Living Lab, BTC; Primož Kučič, Telekom Slovenije, Operativni center
kibernetske varnosti; dr. Benjamin Lesjak, NVO-IPRID
Vse vključujoča razprava na osnovi referatov in prispelih predlogov/vprašanj in zaključki
posveta: Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, dr. Janez Bešter.
Vljudno vas vabimo, da POVEZAVO na Registracijo na vstopni strani drugega posredujete po
svojih mrežah in vsem, ki bi jih posvet zanimal.

Ne glede na spreminjajoče okoliščine in omejitve v komuniciranju in mobilnosti je cilj, da
ostanemo aktivni in uspešni na vseh področjih delovanja ter da zagotavljamo varno in socialno
vključujočo komunikacijo. Zagotavljanje kibernetske varnosti nam nalaga da, povsod kjer gre
za kritične vsebine in osebne podatke zagotovimo tudi ustrezne sisteme ter v prvi vrsti lastne
varne rešitve.

Veselimo se vaše prijave in aktivnega sodelovanja. Lep pozdrav,
Prof. dr. Igor Emri

Franc Matjaž (Tičo) Zupančič

Predsednik Sveta za razvoj SAZU

koordinator priprave posveta

