
 
 
Spoštovani/na! 
 
Vabimo vas da se nam pridružite in že “danes” začnete z nami soustvarjati resnični jutri. 
Jutri, kjer se bo vse kar je bilo dobrega do včeraj ohranilo, na tako inovativen in svetovno 
povezan način, da bo to pojutrišnjem le še bolj resnično in neuničljivo.  
 
V sodelovanju z MO Slovenj Gradec in širšim okoljem nam je uspelo zasnovati hibridni 
ekosistem Smart Village SUN (SUN Village - Where Sustainable future grows), kjer ta nova 
resnica že nastaja in ponuja raznovrstne priložnosti sodelovanja. 
 
Pobuda časovno sovpada z izvajanjem Deep Demonstration programa v navezi s Climate 
KIC-om, v okviru  katerega Slovenija postaja prva država na svetu s popolnoma krožno 
ekonomijo. Tudi v sodelovanju s Slovensko Nizozemsko poslovno platformo in razvojnimi 
organizacijami v obeh državah. 
 
Uresničevanje tega cilja, pa je izključno možno le s preizkušanjem najboljših rešitev in 
prebojnih inovacij tam, kjer so na voljo ustrezni človeški in naravni viri ter odločenost za 
uvajanje velikih sprememb. Zato je zavezništvo z ambicioznimi načrti razvoja MO Slovenj 
Gradec in Koroške ter sosednjih regij samoumevno.  
 
Nikoli v vsej zgodovini ni bila tako nujno potrebna hitrost uvajanja inovativnih prebojnih 
rešitev, ki naslavljajo največje izzive današnjega časa. Pri tem pa lahko neokrnjeno naravo 
ohranimo le v sožitju z najnaprednejšo tehnologijo in soustvarjanjem. Le tako lahko tudi naše 
današnje odločitve sprejemamo na dejstvih prihodnosti. 
 
Pri tem pa prebojne novosti najprej preizkušamo in uvajamo v manjšem okolju ter jih nato 
širimo v večji prostor regije, države in večjih ekonomij znotraj EU ter širše.  
 

Prihodnost je zdaj. Sodelavci MO Slovenj Gradec in širša ekipa Smart Village SUN smo 
pametno prihodnost že pričeli ustvarjati, zato vas vabimo, da naše načrte spoznate v 
spletnem prenosu dogodka "Sustainable. Smart. Connected", ki se bo odvil 06. junija 
s pričetkom ob 11:00 v prostorih MO Slovenj Gradec in pričnete prihodnost soustvarjati z 
nami, da Slovenijo skupaj popeljemo med svetovno vodilne ustvarjalce pametne trajnosti! 
 
Za vas smo pripravili naslednji program: 
 
11:00-11:10    Pozdrav župana 
11:10-11:20    Predvajanje kratkega filma v angleškem jeziku Družbeni razvoj Slovenj 
Gradec, izvedeni v zadnjih 4 letih in načrtovani novi družbeni projekti 
11:20-11:50    Predstavitev Projekta Smart village SUN 
11:50-12:00    Predstavitev Projekta Terme Slovenj Gradec 
12:00-12:10    Predstavitev Projekta revitalizacija Športnega letališča Slovenj Gradec 
12:10-12:30    Odgovori na vprašanja fizično in na daljavo prisotnih, predlogi vsebin in pobud 

udeležencev, zaključek dogodka  
 
Vabimo vas, da nam vašo spletno udeležbo potrdite TUKAJ! 
 
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 

https://sdbp.miteam.eu/asset/qKoq7j2rLWwWedosK


 
Veselimo se vaše spletne udeležbe in soustvarjanja pametne trajnostne prihodnosti!  
Ekipa Smart Village SUN 


