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Vabilo na konferenco 
Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji – 
že sedanjost ali šele prihodnost?   
 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

vljudno vas vabimo na konferenco Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji – že sedanjost ali šele 

prihodnost?, ki bo v četrtek, 2. junija 2016, od 10.00 do 16.45 na gradu Jable (Grajska cesta 1, 

Mengeš). 

 

Na konferenci bomo razpravljali o različnih elementih, ki jih mora vsebovati pametno mesto, pri 

čemer se bomo dotaknili strategij za oblikovanje pametnih mest ter oblikovanja politik in možnosti 

financiranja pametnih mest. Na dogodku se bodo predstavili tudi ponudniki pametnih rešitev in 

pametnih storitev, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobre prakse.   

 

Konferenca je namenjena predvsem županom in vodilnim mestnim uradnikom, pa tudi vsem ostalim, 

ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.   

http://www.deloitte.com/si/akademija


Osnutek programa:  

Ura Vsebina 

09:30 – 10:00        Prihodi in registracija udeležencev 

10:00 – 10:30      Pozdravni nagovori (Deloitte d.o.o., Center za evropsko prihodnost) 
10:30 – 10:50      Kako se lotiti strategije pametnega mesta (Deloitte d.o.o.)  

10:50 – 11.05       Odmor za kavo 
11:05 – 11:25      Analiza vpeljave obnovljivih virov energije v Sloveniji in Evropski Uniji ter možnosti na področju 

energetike za pametna mesta in skupnosti (dr. Peter Virtič, Univerza v Mariboru) 
11:25 – 11:45       IT Inovacije na področju pametnih mest (Microsoft d.o.o., Dominik Gruškovnjak, Občina Tržič) 

11:45 – 12:05       Rešitve na področju pametne energije (Petrol d.d.)  

12:05 - 12:45       Panel: V katero smer gre trend razvoja pametnih mest?  

(Telekom Slovenije d.d., Petrol d.d., Microsoft d.o.o., Comland d.o.o, Univerza v Mariboru) 

12:45 – 13:30      Odmor za kosilo in mreženje 

13:30 – 13:50       Do informacij s terena – tukaj in zdaj! (Leon Pajntar, Comland d.o.o.) 

13:50 – 14:10      Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe (Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije d.d.) 

14:10 – 14:30      Plačilne storitve za pametna mesta in skupnosti – projekt Rijeka city card (Igor Sobota, Erste card  

d.o.o.) 

14:30 – 14:50      Kako politike v Sloveniji spodbujajo razvoj pametnih mest (Marko Hren, Služba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) 

14:50 – 15:10      Možnosti financiranja pametnih rešitev (Evropska komisija) 

15:10 – 15:25       Odmor za kavo  

15:25 – 15:45      Instrumenti SID banke za spodbujanje projektov vzpostavitve pametnega mesta  

(Roman Rojc, SID banka d.d.) 

15:45 – 16:05       Oblikovanje zmagovalnega konzorcija kot ključ do uspeha (mag. Damjan Struna, RR & CO. d.o.o.) 

16:05 – 16:45      Panel s predstavniki občin (dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor; ostali sogovorniki  

še TBC). 

 

Udeleženci dogodka boste imeli ob robu konference možnost individualnih posvetov z vsemi 

sodelujočimi predavatelji. Interes za individualne posvete najavite ob prijavi na dogodek. 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna. 

 

Prijave na dogodek sprejemamo do petka, 27. maja 2016, in sicer na e-naslov 

dogodki@deloittece.com  

 

Veselimo se srečanja z vami!  
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