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Spoštovani, 

v imenu Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) vas vabimo na spletno 
konferenco Slovenija na poti v digitalizacijo: Načrt za okrevanje in odpornost, druge finančne 
spodbude in primeri dobre prakse.  

Digitalne tehnologije korenito spreminjajo naš vsakdan, naš način dela, poslovanja in 
interakcije z državo. To je postalo še bolj očitno v času pandemije covida-19. Prav zato je 
digitalizacija v ospredju prizadevanj Evropske unije, ki si želi s pomočjo začasnega instrumenta 
za oživitev gospodarstva NextGenerationEU in posodobljenega dolgoročnega proračuna za 
obdobje 2021–2027 doseči hitro okrevanje in večjo odpornost. 

Digitalizacija gospodarstva in javne uprave ima osrednjo vlogo tudi pri srednjeročnem razvoju 
in konkurenčnosti Slovenije. K temu cilju so usmerjene tudi reforme in naložbe, predvidene v 
nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost.  

Udeleženci konference se bodo lahko seznanili s spodbudami za digitalizacijo iz slovenskega 
načrta za okrevanje in odpornost ter s primeri dobre prakse Evropske investicijske banke na 
področju digitalizacije prometa in e-uprave. Zaključni panel konference se bo dotaknil 
nadaljnjih potreb države na tem področju ter možnosti financiranja digitalizacije.  

Udeleženci so vabljeni, da morebitna vprašanja zastavijo že ob prijavi ali kasneje tekom 
konference. Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano 
tolmačenje. 

V prilogi se nahajata program konference in informacije o prijavi.  

S spoštovanjem, 

 

 
        Jerneja JUG JERŠE,    Francesco FERRERO, 
     vodja Predstavništva           vodja pisarne Evropske   

    Evropske komisije v Sloveniji   investicijske banke v Sloveniji 
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9:30 Pozdravni nagovor  

Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 

9:40 Uvodni govori 

Lilyana Pavlova, podpredsednica Evropske investicijske banke 

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo 

10:00 Pregled politik: Načrt za okrevanje in odpornost Slovenije – digitalni vidik 

Janez Mravljak, v. d. direktorja Urada za okrevanje in odpornost, Ministrstvo za finance 

10:20 Odmor  

10:30 Študije primerov Evropske investicijske banke na izbranih področjih  

Digitalizacija strateške javne infrastrukture: prometni sektor  

Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 

Matej Vovk, podsekretar, Nacionalni center za upravljanje prometa 

Tiago Lopes, sektorski izvedenec na področju prometa in inovacij, Evropska investicijska banka 

Peter Gašperšič, član uprave, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 

Digitalizacija vladnih storitev: infrastruktura v oblaku, e-identiteta, kibernetska varnost ... 

Peter Jenko, v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo 

Harald Gruber, vodja oddelka za digitalno gospodarstvo in inovacije, Evropska investicijska banka 

12:00 Odmor  

12:10 Panelna razprava o digitalizaciji Slovenije 

Monika Kirbiš Rojs , državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in 
vodja operativne skupine za pripravo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost  

Nena Dokuzov, sekretarka, koordinatorka priprave in izvedbe strategije digitalne transformacije 
gospodarstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zoran Stančič, izredni svetovalec pri generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in  
tehnologijo, Evropska komisija 
Gilles Badot, direktor, Evropska investicijska banka, direktorat za operacije - Jadransko morje 

predstavnik gospodarstva (TBC) 

13:10 Zaključek dogodka 

Francesco Ferrero, vodja pisarne Evropske investicijske banke v Sloveniji 

Konferenco bo moderiral Jernej Šmajdek, urednik gospodarstva na Slovenski tiskovni agenciji. 

  Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na povezavi: www.bit.ly/NextGenEU-reg  

http://www.bit.ly/NextGenEU-reg

