Maribor, 24. januar 2019
ŽUPANJAM IN ŽUPANOM
PODŽUPANJAM IN PODŽUPANOM
OSTALIM ZAINTERESIRANIM
Spoštovane, spoštovani.
Vabimo vas, da se udeležite

2. STROKOVNEGA SREČANJA ŽUPANJ IN ŽUPANOV,
ki bo potekalo v II. delih:
I. del 25. januarja 2019 ob 9.00 v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana,
II. del 30. januarja 2019 ob 9.00 v Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

V začetku decembra preteklega leta se je izvršilo še zadnje dejanje Lokalnih volitev 2018.
Izvoljeni so bile še županje in župani v drugem krogu volitve. Značilnost lanskih lokalnih
volitev je tudi veliko število novoizvoljenih županj in županov, takšnih je 69.
Izvoljene županje in župani (pa tudi podžupanje in podžupani ter novoimenovani direktorji
občinskih in mestnih uprav) prihajate iz različnih strokovnih in delovnih okolij, zato je vaše
poznavanje področij, s katerimi se boste (vsaj) naslednja štiri leta ukvarjali zelo različno. Za
uspešno in kvalitetno vodenje občine je zelo koristno poznavanje različnih področij delovanja
lokalne samouprave, poznavanje področij pristojnosti občin, financiranja občin, razmerij med
občinami in državo in več.
Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob
pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje
in župane, ki prinaša:
Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih
področjih delovanja občin.
Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji
ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi
in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
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Okvirne vsebine, ki bodo predstavljene:
I. del srečanja

II. del srečanja

Organiziranje in delovanje občin;
Financiranje občin;
Javno finančni izzivi občin v 2019;
Obvladovanje stroškov v občinah;
NUSZ in davek na nepremičnine;
Oblikovanje občinskih proračunov;
Gospodarske in negospodarske javne
službe;
Javno zasebno partnerstvo;
Nadzor in delovanje javnih podjetij.

Vodenje prostorskega razvoja občin;
Urejanje naselij in vpliv občin na izgled
svojih okolij;
Stanovanjska politika v občinah;
Razvojne priložnosti občin in trajnostni
turizem;
Uporaba novih tehnologij in razvoj občin;
Varnost v občinah;
Možnosti pridobivanja sredstev Evropske
Unije.

Strokovna predavanja bodo izvajali visoki predstavniki Vlade RS in drugih institucij, izkušeni
in strokovno usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi
se srečujejo občine.
Program obeh delov 2. strokovnega srečanja županj in županov prilagamo v priponki.
Vabim vas, da se obeh delov 2. strokovnega srečanja udeležite in izkoristite možnost
pridobivanja novih znanj in informacij ter se srečate s kolegi in kolegicami iz različnih delov
Slovenije.

Do skorajšnjega snidenja na dogodku,
Branko Ledinek, l.r.
predsednik Skupnosti občin Slovenije
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