
                                                                                                            
 

Znanje in digitalna družba 
 

Razprava dijakov SPTŠ in bralcev spletnih medijev Sobotainfo.com, Mariborinfo.com in Ptujinfo.com na 
temo znanja in digitalne družbe v okviru Festivala računalništva in sodobnih komunikacij  

(vsebinska izhodišča) 

 
 

Osnovni podatki 
Prizorišče Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, Murska Sobota 

Termin petek, 14.12.2018, od 11:15 do 12:45 ure 

Organizatorji - Informacijska točka Europe Direct Pomurje (Društvo gibanje za mladino), 
- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 

Osrednji gosti - Katja Koren Ošljak (ambasadorka evropske iniciative Code Week v Sloveniji) 
- Franc Bogovič (poslanec v Evropskem parlamentu, so-pobudnik EU iniciative 

Pametne vasi) 
- dr. Benjamin Lesjak (docent na Fakulteti za management Univerze na 

Primorskem, strokovnjak s področja varne in odgovorne rabe interneta) 

Osrednji akterji Dijaki SPTŠ in obiskovalci spletnih medijev 

Moderatorka Anja Vučkič (odgovorna urednica spletnega medija Sobotainfo.com) 

Spletni prenos Sobotainfo.com; Mariborinfo.com; Ptujinfo.com 

Koncept Dijaki SPTŠ skozi moderirano razpravo postavljajo vprašanja osrednjim gostom. 
Moderator v razpravo vključuje tudi vprašanja obiskovalcev spletnih medijev 

 
*Osrednje goste vljudno naprošamo, da na kraj dogodka pridejo vsaj 10 minut pred predvidenim začetkom! 

 
**Udeleženci javne razprave (dijaki) naj bodo na svojih mestih v osrednjem prireditvenem prostoru do 11:05 ure (prejeli 
bodo navodila za sodelovanje v razpravi in podatke za vpis na Slido) 

 
 

Časovnica javne razprave 
Uvodni pozdrav in predstavitev teme 11:15 – 11:20 

1. del (Digitalni enotni trg, podeželja in mesta v času digitalizacije) 11:20 – 11:45 

2. del (Znanje in digitalna družba) 11:45 – 12:15 

3. del (Pasti digitalnega razvoja) 12:15 – 12:45 

Ocenjen čas za vprašanja udeležencev in spletnih uporabnikov min. 30 minut 

 

Časovnica FRISK 

Delavnici Spletna prisotnost in Spletne volitve (1 krog) 09:00 – 09:55 

Delavnici Spletna prisotnost in Spletne volitve (2 krog) 10:00 – 10:55 

Javna razprava 11:15 – 12:45 

 
*Izvajalca delavnic: dr. Benjamin Lesjak in Dejan Bogdan 

 
O Festivalu računalništva in sodobnih komunikacij 

 
Pred leti je bil festival osrednji dogodek na temo računalništva in sodobnih komunikacij v regiji, ki je 
povezoval strokovnjake in tehnološke navdušence. Po nekaj letih premora želimo FRISK obuditi, naprej v 
nekoliko skromnejši obliki, nato pa si obetamo, da bo v prihodnje festival dosegel in presegel nekdanje 
dimenzije. Pri tem nameravamo povezati čim več akterjev na različnih področjih.   
 

https://sobotainfo.com/
https://mariborinfo.com/
http://ptujinfo.com/

