Združenje občin Slovenije

VABILO K SODELOVANJU
Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin
Slovenije, Združenje občin Slovenije in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica

prirejajo tradicionalni

X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH
UPRAV V SLOVENIJI
dvorana Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
v sredo 22. marca 2017
V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v
javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno
udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja.

Nosilna tema letošnjega posveta so:

Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja
občinskih javnih služb
Razvoj sposobnosti občin za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev je eden
ključnih izzivov ne le v Sloveniji, temveč tudi v mednarodnem kontekstu. Stroškovna
učinkovitost je v središču pozornosti državljanov, saj so javne oblasti vseskozi pod
pritiskom omejenih javno finančnih virov na eni strani in vedno novih zahtev
prebivalcev na drugi. Na ta problem se odziva tudi Strategija razvoja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki tako pred državne organe še bolj
pa pred občine postavlja izziv: kako to, kar delamo danes, jutri narediti z manjšimi
ali enakimi stroški, vendar na najmanj enaki ali višji kakovostni ravni.
Ena od možnosti, pri kateri je še precej prostora za napredek, je medobčinsko
sodelovanje, ki ima v Sloveniji razvite mnogotere oblike. Zaradi velikega števila
subjektov pa je v interesu tako občin kot njihovih prebivalcev, da se v prihodnje še
krepi. Večje uprave z večjim številom nalog zagotavljajo več intelektualnega kapitala
in boljši prenos znanja ob manjših stroških, kar je predpogoj za bolj kakovostne in
inovativne storitve.
Skupne občinske uprave so ena od oblik medobčinskega povezovanja, ki ima
dolgoletno tradicijo tako po številu občin, ki v njih sodelujejo kot tudi glede
raznovrstnosti nalog, ki jih opravljajo. Letošnji jubilejni X. posvet o delovanju
skupnih občinskih uprav v Republiki Sloveniji pa ima širše ambicije: v skladu z
usmeritvami vladne Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do
leta 2020 poleg skupnih občinskih uprav predstaviti še druge oblike medobčinskega
sodelovanja in optimizacije izvajanja javnih služb, ki jih ponujajo Zakon o lokalni
samoupravi in področna zakonodaja. Zato vabimo na posvet vse tiste, ki želijo
predstaviti delovanje:
- skupnih občinski uprav,
- skupnih javnih zavodov in javnih podjetij ali
- skupnih podpornih služb več javnih zavodov ali
- drugih oblik povezovanja na medobčinski ali regionalni ravni.
Rok za najavo teme je 13. januar 2017. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 25.
januarja 2017. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu je

do vključno 15. februarja 2017. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku posveta,
o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 25.
februarja 2017.
Prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov,
kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in
povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor
prijavi le en prispevek.
Prosimo, da prijavo pošljete na elektronski naslov: vesna.pest@gov.si, zadeva:
Posvet SOU 2017.

Ministrstvo za javno upravo
Služba za lokalno samoupravo

