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VABILO K REZERVACIJI DATUMA IN POZIV K SODELOVANJU NA 
MEDNARODNI KONFERENCI 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru 
slovenskega predsedovanja Svetu EU 10. decembra 2021 organiziralo 
mednarodno konferenco z naslovom "Posameznik v središču digitalne 
preobrazbe javnega sektorja" ("Human-centric Digital Transformation of Public 
Sector"). 
 
Konferenca nadaljuje tradicijo podobnih dogodkov na temo digitalne uprave, ki so bili 
organizirani v okviru prejšnjih predsedovanj Svetu EU. Gre za mednarodni dogodek, 
ki bo potekal v angleščini in bo izveden na daljavo. Nastopajoči in udeleženci bodo 
tako iz javnega sektorja kot tudi iz podjetij, nevladnih organizacij, izobraževalnih in 
raziskovalnih institucij – pričakujemo pa še udeležbo držav Zahodnega Balkana. 
Letošnja konferenca bo v središče digitalne preobrazbe javnega sektorja postavila 
človeka. 
 
Na konferenci želimo predstaviti navdihujoče primere dobre prakse, načrte in strategije 
institucij EU in drugih mednarodnih institucij, držav EU in seveda Slovenije. Ob tej 
priložnosti vas vabimo, da razmislite o možnosti svoje aktivne udeležbe na 
dogodku s prispevkom, ki bi bil primeren za tako priložnost in zanimiv za 
predvideni krog udeležencev. Pričakovano trajanje posameznega prispevka, ki naj 
bo v angleškem jeziku, je do deset minut.  
 
Za zbiranje predlogov prispevkov smo pripravili skupen spletni obrazec, ki je dostopen 
na naslovu https://gov-ankete.si/EGOV-proposal. Vaše predloge pričakujemo do 
15. julija 2021. Izmed vseh prispelih predlogov bo uredniški odbor opravil ožji izbor 
na podlagi danih vsebinskih in časovnih okvirov. Dokončno izbrani predlogi za 
decembrsko konferenco bodo potrjeni na začetku jeseni. 
 
Vabimo vas, da si že zdaj rezervirate čas, da se boste konference lahko udeležili ter 
jo sooblikovali s svojimi vprašanji, predlogi in komentarji. Skupaj lahko naredimo 
dogodek dinamičen in interaktiven s temami, ki bodo zanimive za čim širši krog 
udeležencev. Ko se bo začelo zbiranje prijav za udeležbo, vas bomo o tem obvestili. 
 
 



Prosimo vas, da to povabilo pošljete tudi drugim, za katere predvidevate, da bi jih 
morda zanimala udeležba na konferenci ali bi lahko predstavili svojo navdihujočo 
dobro prakso, načrte ali izkušnje.  
 
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: pseu2021-di.mju@gov.si. 
 
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo, da se vidimo 10. decembra 2021!  
 


