NDP

Poštnina plačana pri pošti 3320 Velenje

Kako zagotoviti zakonsko
skladno spletno stran občine?
STROKOVNA KONFERENCA

12. 2. 2019, Kristalna palača Ljubljana

VSEBINA KONFERENCE

Vas zanima kako vašo občinsko spletno stran uskladiti z zakonskimi določili? Strokovnjaki s področja informacijske tehnologije
bodo predstavili, kako je potekala uskladitev delovanja spletne strani z GDPR v sistemu e-občina. Sistem uporablja več kot vsaka
tretja občina, zato so pri usklajevanju sodelovale tudi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, izvedeni so bili tudi že nekateri pregledi. Predstavljene bodo funkcionalnosti, ki jih kar 91% občin navede v razpisih za izdelavo nove spletne strani: e-vloge,
spletno plačilo taks, občinski predpisi, KIJZ, predstavitev projektov na interaktivnem zemljevidu, lokalna ponudba, stran za slepe in
slabovidne, participativni proračun ...

PROGRAM KONFERENCE
8.40 do 9.00

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 do 9.15

SI-PASS in smsPASS / Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

9.15 do 9.30

Vzpostavitev Evidence dejavnosti obdelav osebnih podatkov v skladu z zahtevami GDPR
/ Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.

9.30 do 9.45

Razvoj spletne strani skladno z zahtevami ZVDAGA in Enotnimi tehnološkimi zahtevami
/ Miroslav Milovanovič, Virtuo d.o.o.

9.45 do 10.00

Spletna stran za slepe in slabovidne skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)
/ Tanja Čajavec, Griffin d.o.o.

10.00 do 10.15

Novosti in osnovne funkcionalnosti v sistemu e-občina / Dare Korać, Sigmateh d.o.o.

10.15 do 10.45

KRATEK ODMOR OB KAVI

10.45 do 11.00

Primer uvedbe nove spletne strani e-občina na Občini Markovci / Milan Gabrovec, Občina Markovci

11.00 do 11.15

Kako zagotoviti skladnost spletnih strani z GDPR? / Tadej Pešl, Sigmateh d.o.o.

11.15 do 11.30

Kako zagotoviti dolgoročno hrambo spletnega gradiva in spletnih strani? / Miroslav Milovanovič, Virtuo d.o.o.

11.30 do 11.40

Primer prenosa oddanih e-vlog v VBIT Glavna pisarna na primeru Občine Škofja Loka
/ Elizabeta Turšič Suša, VBIT d.o.o.

11.40 do 11.50

Avtomatiziran prenos oddanih e-vlog v dokumentni sistem Vopi na primeru občine Postojna
/ Simon Ražman, 3 Port d.o.o.

11.50 do 12.00

Prenos oddanih e-vlog v EPP Zaslon Telecom / Damjan Pintar, Zaslon Telecom d.o.o.

12.00 do 12.15

Dodatni moduli v sistemu e-občina: Vodenje predpisov, Projekti in investicije, SMS in e-mail obveščanje
svetnikov, Participativni proračun… / Dare Korać, Sigmateh d.o.o.

12.15 do 12.20

ZAKLJUČEK IN ŽREBANJE DOBITNIKA GLAVNE NAGRADE (IPAD 6)

PRIJAVA NA KONFERENCO
Udeležba na konefernci je brezplačna, prijava pa je mogoča le preko spletne strani https://e-obcina.si.

LOKACIJA IN ČAS KONFERENCE
Konferenca bo 12. februarja 2019 od 8.30 ure naprej v Kristalni palači Ljubljana.Med vsemi udeleženci bomo ob zaključku
conference izžrebali udeleženca, ki bo v trajno last prejel iPad 6.

PARKIRANJE
Za vse udeležence je zagotovljen brezplačen parkirni prostor. Ob odhodu obiskovalci na recepciji Kristalne palače razknjižijo listič
z navedbo udeležbe na konferenci e-občina. Podrobnejša navodila prejmejo udeleženci nekaj dni pred konferenco.

ORGANIZATORJI

PARTNERJI

