Maribor, 5. april 2016
VSEM OBČINAM

Vabilo
na srečanje z Ministrom Borisom Koprivnikarjem na temo IKT

Zelena referenčna Slovenija s pametnimi skupnostmi v digitalni
Evropi
Spoštovane, spoštovani,

V luči evropske digitalne agende in enotnega digitalnega evropskega trga ima Republika
Slovenija potencial, da postane referenčna država in aktiven akter digitalne transformacije v
Evropi. Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih
skupnosti v procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna.
Zato smo povabili ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja ter druge strokovnjake
tako iz lokalne kot iz državne ravni, da si medsebojno izmenjamo poglede in pričakovanja na
področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in orodij ter vizije digitalizacije Slovenije.
Vabimo vas na posvet, na katerem se boste podrobneje seznanili z nacionalnimi strateškimi
usmeritvami na področju digitalizacije ter predvidenim podpornim okoljem, ki bo

22. aprila 2016 v prostorih Poligona, Kreativnega centra,
Tobačna ulica 5 v Ljubljani, z začetkom ob 8.30 uri

Predviden program in prijavnica sta priloženi.
Prijavnina na srečanje znaša 30 eurov na osebo, s tem bomo pokrili stroške najema dvorane
in vas razvajali v odmoru, pripravili potrdila o udeležbi, plačali davek...
Prijavite se lahko do 19. aprila 2016.
Prijazno vabljeni!
Sekretariat SOS

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

Predviden program:
08.30

PRIHOD, REGISTRACIJA

09.00

UVODNI POZDRAVI
DR. IVAN ŽAGAR, predsednik SOS
BORIS KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo

09.20

1. del: – STANJE IKT LOKALNO
RUPERT GOLE, župan Šentruperta,
TADEJ BEOČANIN, župan Ajdovščine,
EDI KOZEL, predsednik Komisije SOS za e-poslovanje
MOJCA SKALE, direktorica občinske uprave Občine Vojnik
KSENIJA DREN, informatika MO Velenje
ŽELJKA KRALJ, MO Maribor
ROMAN OMERZU, kabinet župana Brežice
DOMINIK GRUŠKOVNJAK, informatika Občine Tržič
- Smart Mayor rešitev
- nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje požarov v naravi,
- delovanje komisije SOS za e-poslovanje
- povezovanje občinskih javnih služb in zavodov na področju IKT
- pametne skupnosti in odprti podatki
- …

10.20

ODMOR, ZA MREŽENJE IN RAZVAJANJE

10.40

2. del: REŠITVE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO DRŽAVNE UPRAVE IN
DRŽAVE
BORIS KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo in
JURIJ BERTOK, generalni direktor Direktorata za informatiko
- Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi
- Državni oblak in občine
- E-uprava 2
- enotna poslovna točka,
- odprti podatki,
- …

11.40

3. del: BIG PICTURE
MARJAN TURK, generalni direktor direktorata za informacijsko družbo,
MAJA PAK, direktorica Slovenske turistične organizacije,
BLAŽ GOLOB, SmartIScity d.o.o. direktor,
FRANC MATJAŽ ZUPANČIČ, državni sekretar SVRK
- Strategija Digitalna Slovenija 2020 s posebnim poudarkom na občinah
- Pomen in potenciali IKT v turizmu in turistični promociji ter vloga občin in
države
- Pomen in potenciali pametnih mest in pametnih skupnosti
- IKT v Strategiji pametne specializacije in izhodiščih za Strategijo Slovenije

12.40

RAZPRAVA
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