
 

 
 

 

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA 

 torek, 17. januar 2023  

 

8.30 – 9.00  Registracija udeležencev   

9.00 -9.30  Otvoritev dogodka in 

pozdravni nagovori  

dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči 

Skupnosti občin Slovenije 

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka 

Skupnosti občin Slovenije 

Sanja Ajanovič Hovnik, ministrica MJU 

Pristojnosti občin 

9.30 – 10.10  Pristojnosti občin, 

organiziranost lokalne 

samouprave in delovanje 

skupnih občinskih uprav 

dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za 

lokalno samoupravo, Ministrstvo za 

javno upravo 

Organizacijsko kadrovske 

naloge in plače v občinski 

upravi 

Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za 

organizacijo javnega sektorja ter 

uslužbenskega sistema 

Komuniciranje in sodelovanje 

10.10 – 11.10  Uspešno timsko delo v 

občinskih upravah  

Marko Podgornik Verdev, direktor 

podjetja Mikro+Polo  

S kom in kako 

komunicirati kot župan 

ali županja   

Tine Radinja, župan Občine Škofja 

Loka  

Ključna priporočila za bolj 

učinkovito komuniciranje 

v tradicionalnih in 

družbenih medijih 

Pristop skupina družba za 

komunikacijski management d.o.o.: 

Jernej Smisl, direktor korporativnega 

komuniciranja  

Meta Celestina, direktorica vsebinskega 

marketinga 

11.05 – 11.30  Razprava  

11.30 - 11.45  Odmor s pogostitvijo  
  



 

 
 

 

Občinske finance  

11.45 – 13.35 Sistem financiranja občin 

in Aplikacija za 

vizualizacijo občinskih 

podatkov 

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije: 

Jasmina Vidmar, Miha Mohor  

Upravljanje s 

premoženjem občin 

dr. Metka Cerar, preizkušena državna 

revizorka 

Dobra praksa: 

Upravljanje s 

premoženjem Mestne 

občine Novo mesto 

Gregor Macedoni, župan Mestne občine 

Novo mesto 

Dobra praksa: 

participativni proračun 

Občine Radovljica 

Ciril Globočnik, župan Občine 

Radovljica 

Najpogostejše napake 

občin na področju financ  

Računsko sodišče Republike Slovenije:  

mag. Mojca Planinšek, druga 

namestnica predsednice 

mag. Simona Majer, vrhovna državna 

revizorka za lokalno samoupravo 

Tveganja pri izvedbi 

javnih naročil  

Milena Basta Trtnik, direktorica 

Bonorum d.o.o.  

NUSZ – izvirni prihodek 

občine 

Gvido Modrijan, direktor Structura 

d.o.o. 

Predstavitev Uprave za 

javna plačila in 

informacijska varnost  

Uprava za javna plačila:  

mag. Aleksandra Miklavčič, generalna 

direktorica Uprava RS za javna plačila 

Miloš Košir, vodja Službe za 

informacijsko varnost in operativna 

tveganja 

13.35 -13. 55  Razprava  

Javne gospodarske službe varstva okolja 

13.55 - 14.40  Pravne oblike izvajanja 

gospodarskih javnih 

služb 

dr. Boštjan Brezovnik, inštitut Lex 

Localis  

Oblikovanje in določanje 

cen obveznih občinskih 

mag. Stanka Cerkvenik, Institut za 

javne službe  



 

 
 

 

javnih služb varstva 

okolja 

Sodelovanje med 

komunalnim podjetjem in 

občino 

Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice 

komunalnega gospodarstva  

14.40 – 15.00 Razprava  

15.00 Kosilo in druženje ob pogostitvi  
 

*Skupnost občin Slovenije si pridružuje pravico do spremembe programa. 


