
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) v sodelovanju z
nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi na področju digitalne družbe in

informacijsko-komunikacijskih tehnologij

lepo vabi na Dan vključujoče informacijske družbe 2016

»Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji
in kako jih reševati?«

 

ki  bo  potekal  v  torek,  17.  maja,  od  16.  do  19.  ure  v  Rampa Laboratoriju,  Kersnikova  4,
Ljubljana.

Slovenija se na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe nahaja na skromnem 18. mestu med
državami članicami EU. Pred kratkim sprejeta Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020
(Digitalna  Slovenija  2020)  izpostavlja  pomen  nevladnih  organizacij  za  razvoj  vključujoče
informacijske  družbe  kot  tudi  medsektorskega  sodelovanja  in  sinergije  različnih  deležnikov pri
digitalizaciji Slovenije. Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe bomo v
okviru razprav o strateškem razvoju Slovenije  do 2050 opozorili  na aktualne probleme razvoja
informacijske  družbe  v  Sloveniji,  predstavili  prispevek  nevladnih  organizacij  pri  njihovem
naslavljanju ter opozorili na pomen digitalnih tehnologij za kakovost življenja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek
spletne prijavnice  https://www.1ka.si/a/95107 do ponedeljka, 16. maja. Dogodek bo predvajan v
živo prek spletnega video prenosa http://studio12.tv/dan-info-druzbe-2016/.

Program dogodka je dostopen v nadaljevanju.

Dodatne informacije: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529

mailto:simon.delakorda@inepa.si
http://studio12.tv/dan-info-druzbe-2016/
https://www.1ka.si/a/95107


PROGRAM DOGODKA

čas vsebina sodelujoči

16.00 uvodni nagovor Mreža NVO-VID

16.05‒16.45

pogovor »Problemi
razvoja digitalne

družbe v Sloveniji –
pogled nevladnih

organizacij«

 Ana Pleško (Simbioza Genesis, socialno podjetje)

Jurij Krpan (Zavod Kersnikova – Rampa)

Adriana Dvoršak (Sekcija za e-zdravje, mreža NVO-VID)

Luka Frelih (Društvo Ljudmila)

moderator: Borut Jerman (Kulturno izobraževalno društvo PiNA)

16.50‒17.50

Prakse naslavljanja
problemov

informacijske družbe
(projekti nevladnih

organizacij)

Ali sta računalnik in internet šolski potrebščini? 
(Simona Knavs, Društvo Duh časa)

Preglednost javnega upravljanja - Zakonodajni monitor
(Vid Doria, Transparency International Slovenia)

Civilno-družbeni mediji v informacijski družbi
(Zoran Mihajlović, Zavod Studio 12)

Vzpostavljanje informacijske infrastrukture z odprtimi standardi,
storitvami in prosto programsko opremo (Andrej Vernekar, Društvo

Lugos / Kiberpipa)

Odprta informacijska infrastruktura - Odprto brezžično omrežje
Slovenije (Igor Trupina, WLAN Slovenija)

Avtorske pravice na spletu – slovenske Creative commons licence
(dr. Maja Jančič Bogataj, Zavod Inštitut za intelektualno lastnino)

moderator: Gašper Deržanič (Mozilla Slovenija)

odmor osvežitev s sokovi in
piškoti 

udeleženci dogodka  

18.05‒18.50

okrogla miza
»Priložnosti in izzivi

medsektorskega
sodelovanja pri

naslavljanju
problemov razvoja

informacijske družbe
v Sloveniji«

Tomas Tišler
(sekretar, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ) 

Dušan Zupančič 
(direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, GZS)

dr. Mitja Jermol
(Inštitut Jožef Stefan, Pametna mesta in skupnosti)

mag. Simon Delakorda 
(Mreža NVO-VID, Zavod Inštitut za elektronsko participacijo)

moderator: dr. Stanko Blatnik (Zavod IPAK)

18.55 zaključne misli Mreža NVO-VID

Ob dnevu vključujoče informacijske družbe 2016 izpostavljamo projekt Računalniki za socialno
ogrožene http://racunalniki.duh-casa.si/, ki poteka pod okriljem Društva Duh časa.

______________________________________________________________________________
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za

kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij
www.informacijska-druzba.org. Mreža se zavzema za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu,

prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Mreža je bila v
obdobju 2014-2015 sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada (prednostna usmeritev

»Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«).

http://www.informacijska-druzba.org/
http://racunalniki.duh-casa.si/

