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2019

Veselimo se srečanja z vami 18. aprila na Brdu pri Kranju in vas lepo pozdravljamo!

 mag. Matija Vojsk, MBA Matjaž Peterka
 vodja prireditvenega odbora direktor
  Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.

vljudno vas vabimo, da se nam kot gost/gostja pridružite na konferenci Novi izzivi, ki bo 18. aprila 
2019 v kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Osrednja tematika konference bo digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja 
in pametnih mest oziroma pametnih skupnosti.

Uvodoma bodo predstavniki Banke Slovenije in drugi gostje predstavili aktualne regulatorne in teh-
nične novosti na področju plačilnih storitev, nato pa se bomo posvetili poslovnim modelom in kon-
kretnim novostim tako bank kot nebančnih ponudnikov mobilnega plačevanja, takojšnjih plačil ob 
vsakem času, postopnega nadomeščanja še vedno prevladujočega gotovinskega poslovanja in z njimi 
povezanih storitev. 

Ukvarjali se bomo s priložnostmi in nevarnostmi za vse nas, uporabnike različnih starostnih  
in drugačnih skupin, pa tudi z izzivi za javno upravo, lokalne skupnosti in gospodarstvo. 

Obsežni sklop predstavitev in razprava o storitvah pametnih mest in vasi:
•	 od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov, 
•	 storitev ponudnikov energentov, 
•	 ponudnikov prevoznih storitev, 
•	 zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore,
•	 plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja ter
•	 naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti

bosta ob znanih spremembah v mrežah bančnih poslovalnic posebej zanimiva tudi za predstavnike 
lokalnih skupnosti.

Število mest je omejeno, zato vas vabimo, da si čimprej zagotovite svoje mesto na konferenci.

Za brezplačno vstopnico se prijavite na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#PRIJAVA 
in vpišite kodo ZUPAN2019.

Če bi se iz vaše občine želel udeležiti konference še kdo, lahko vstopnico prejme s 50-odstotnim  
popustom z vpisom kode OBCINA2019.

Spoštovani gospod župan / gospa županja
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