
VABILO

Zavod za upravno poslovanje in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

vabita na javno razpravo z naslovom

»PAMETNO MESTO KRANJ IN EVROPSKE DIGITALNE STORITVE PO
MERI OBČANOV«,

ki bo potekala v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 16. uri v coworking in start-up centru Kovačnica
(Župančičeva 22, Kranj).

Namen javne razprave je predstaviti izzive enotnega digitalnega trga za Evropo s poudarkom na 
kakovosti digitalnih storitev za uporabnike ter razvojnih projektih v lokalnih okoljih, kot so 
pametna mesta. Pri tem bomo izpostavili naslednje praktične vidike, s katerimi se vsakodnevno 
soočajo občani pri uporabi lokalnih in čezmejnih digitalnih storitev:

 zaupanje (spletna varnost in zasebnost),

 dostopnost digitalnih vsebin in storitev (geografsko blokiranje in avtorske pravice),

 razvitost infrastrukture (hiter in zanesljiv internet),

 prijazne in uporabne storitve e-poslovanja in e-uprave za občane ter podjetja.

Razpravo bo mogoče spremljati prek video prenosa na povezavi http://studio12.tv/vecEU-vecSLO.

Več Evrope, več Slovenije na družbenih omrežjih

Napišite in delite mnenja, poglede, informacije ter občutke o evropskih vsebinah 

www.twitter.com/VecEUvecSLO in www.facebook.com/vecEUvecSLO

http://www.facebook.com/vecEUvecSLO
http://www.twitter.com/VecEUvecSLO
http://studio12.tv/VecEUvecSLO


Program javne razprave, 20. oktober 2016, 16.00-18.00

Uvodni pozdrav: Boštjan Trilar, župan mestne občine Kranj

Razprava: Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na 
Ministrstvu za javno upravo

Ana Vizovišek, vodja projekta pametno mesto Kranj v kabinetu župana 
mestne občine Kranj

izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Matej Rauh, ustanovitelj "kikstart" podjetja Adrifund

Jure Trbič, predstavnik Zavoda UP in Mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo

Razpravo bo moderiral mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek
spletne prijavnice www.1ka.si/a/104005 do torka, 18. oktobra 2016. 

Po zaključku razprave bo sledilo druženje in pokušina jedi zadruge Konopko www.konopko.si.

Spletni video prenos razprave omogoča Studio 12 – elektronski in TV medij www.studio12.si.

http://www.studio12.si/
http://www.konopko.si/
https://www.1ka.si/a/104005

