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MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, 
ZNANOST IN INOVACIJE 

 

 
                

5. posvet Platforme znanja: »Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega 

šolstva, znanosti in inovacij« – praktične informacije  

20. marec 2023 od 9h do 14h, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana  

Praktične informacije: 

 

Datum, trajanje in lokacija: 

Dogodek bo potekal v živo 20. marca 2023 v Hiši 

Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana. 

Registracija se bo pričela ob 9h, uradni del dogodka bo 

potekal med 9.30 in 13.15., sledila pa bo trajnostna 

pogostitev in mreženje, ki se bo zaključilo ob 14h. 

Dogodek bo možno spremljati tudi prek spletnih 

pretočnih kanalov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 

in inovacije. 

 

 

 

 

 

Hiša Evropske unije se nahaja v neposredni bližini 

Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Želeli bi vas 

spodbuditi, da za fizično udeležbo na dogodku izberete 

čimbolj trajnostne oblike mobilnosti, če je le mogoče 

pridite peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Hiša EU je 

oddaljena 11 minut hoje od glavne postaje za 

medkrajevni avtobus in vlak. V neposredni bližini Hiše EU 

je tudi več postajališč Ljubljanskega potniškega prometa 

(LPP), najbližje lahko izstopite in vstopite na Dunajski 

cesti na postajališču Razstavišče. Če boste na konferenco 

prišli z avtomobilom, bi vas želeli spodbuditi, da uporabite možnosti P+R in sopotništva z drugimi 

udeleženci dogodka. Najbližje postaje koles BICIKE(LJ): Park Navje, Lidl Bežigrad. 

 

Registracija: Za udeležbo na dogodku je obvezna predhodna registracija na naslednji povezavi 

do 15. marca oz. do zapolnitve prostih mest, če se boste odločili za fizično udeležbo. Nujno 

označite, ali se nameravate dogodka udeležiti fizično ali ga boste spremljali po spletu. Če se 

boste odločili za fizično udeležbo in vam bodo nepredvidene okoliščine to kasneje preprečile, 

nam čim prej sporočite vašo odsotnost na e-naslov platforma-znanja@gov.si, saj bomo za 

udeležence, ki se bodo dogodka udeležili v živo, pripravili tudi trajnostno pogostitev in se želimo 

izogniti zavrženi hrani. Če se boste odločili za spletno spremljanje dogodka, boste pred 

dogodkom prejeli email s povezavo za spremljanje dogodka.  

 

Uporaba spletnega orodja Mentimeter: Da bomo lahko na posvetu pridobili odzive čim več 

sodelujočih, tudi tistih, ki bodo posvet spremljali prek spleta, bomo uporabljali tudi Mentimeter 

https://www.ap-ljubljana.si/
https://potniski.sz.si/
https://www.lpp.si/javni-prevoz/sheme-linij
https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/lpp_si/aktualno/datoteke/javna_parkirisca_oktober_2020_.pdf
https://www.bicikelj.si/sl/mapping
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e9f6ScCsUk2lbpcQnZzcO7CwWS_XPx1JpyrVFRGaX5xUQUlRTThUVFlSQTdQRjVJVEhaUEtJMjZLRS4u
https://www.mentimeter.com/
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– spletno storitev, ki omogoča učinkovito pridobivanje povratnih informacij s strani udeležencev. 

Aplikacijo Mentimeter si lahko že pred dogodkom naložite na svoje pametne telefone, da boste 

lahko na samem dogodku aktivno stopili v digitalni dialog z nami. Seveda pa boste lahko tisti, ki 

boste fizično prisotni na dogodku, svoja vprašanja in mnenja v razpravi delili z nami tudi tako, da 

boste preprosto dvignili roko in tako dobili mikrofon in besedo. 

 

Jezik: Del dogodka (predstavitve s strani Evropske komisije) bo potekal v angleškem jeziku. Po 

dogodku bomo pripravili poročilo o celotnem dogodku v slovenščini. 

 

Kontakt: platforma-znanja@gov.si 

 

 


