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Vabilo k sodelovanju na dogodku 'Dan mest' Gospodarske komisije ZN
za Evropo

Spoštovani.
Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) bo aprila 2019 svoje 68.
zasedanje namenila temam pametnih in trajnostnih mest. Dogodek 'Dan mest', v ponedeljek, 8.
april 2019 v Ženevi, bo namenjen izmenjavi izkušenj in razpravi med župani in predstavniki
mestnih uprav iz držav članic UNECE, med katerimi je tudi Slovenija.
Udeleženci bodo na dveh okroglih mizah razpravljali o pristopih s katerimi ustvarjajo pametna in
trajnostna mesta. Poudarek razprav bo na dveh temah: kako izboljšati kakovost življenja
prebivalcev in kako izboljšati učinkovitost mestnih storitev ter delovanje in konkurenčnost mest.
Natančneje na načinih kako zagotoviti dostopna stanovanja za različne skupine prebivalcev,
krepiti odpornost mest na naravne in druge nesreče ter blažiti podnebne spremembe in se
prilagajati nanje, zagotavljati trajnostno rabo tal, zelene površine in javne prostore, uporabljati
orodja pametnih mest za boljšo participacijo prebivalcev in upravljanje; na rešitvah za pametno
mobilnost, varnost v prometu, uporabo pametnih tehnologij pri mestnih storitvah, pametna
mesta kot središča in gonilo inovacij, trgovine, konkurenčnosti in prehoda v krožno
gospodarstvo, medoperabilnost urbanih sistemov, izkoriščanje potencialov tehnologij
blockchain, internet stvari in umetne inteligence, pametni kataster, e-upravo in pametno
upravljanje z zemljišči. Mesta se lahko odločijo za predstavitev svoje dobre prakse z naštetih
področij.
Prosimo vas, da svoje člane obvestite o 'Dnevu mest'.
Interes za udeležbo
zala.jerman@gov.si.
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S spoštovanjem,

Aša Rogelj
VODAJ SEKTORJA ZA URBANI RAZVOJ
IN ZEMLJIŠKO POLITIKO

Poslati (po elektronski pošti):
–
Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
–
Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
–
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si

