Skupnost občin Slovenije

Združenje občin Slovenije

VABILO
Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Ministrstva za
javno upravo in Fakultete za upravo na

VIII. posvet z naslovom

»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«
ki bo v četrtek, 26. marca 2015, s pričetkom ob 9.00 uri,
v prostorih Fakultete za upravo
Nosilna tema letošnjega posveta so:

Izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb
S posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno
izmenjavo mnenj in svojih izkušenj.
Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo
vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije
Ministrstvo za javno upravo
Fakulteta za upravo

8.30 – 8.50 Prihod in registracija
PROGRAM:
9.00 – 9.30:
Izr. prof. dr. Janez Stare,dekan Fakultete za upravo, pozdravni nagovor
Boris Koprivnikar, minister Ministrstva za javno upravo, pozdravni nagovor in otvoritev VIII. posveta
»Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji«

9:40 – 11:00:
Izr. prof. dr. Primož Pevcin, prodekan za študijske zadeve in Asist. mag. Veronika Petkovšek,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Skupne oz. deljene občinske storitve kot alternativa zasebnemu zagotavljanju storitev – izkušnje in
priložnosti
Zasl. prof dr. Šime Ivanjko,Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru
Sodobni modeli skupnega zavarovanja občinskega premoženja
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe, strokovna direktorica
Medobčinsko povezovanje – priložnost za učinkovito zagotavljanje komunalnih storitev
Dr. Aleksandra Pivec in Alenka Korpar, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in Skupna
občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
Podpora lokalnim skupnostim pri načrtovanju gospodarskega, prostorskega in strateškega razvoja ter
aktivni politiki zapolnjevanja poslovnih con in objektov na območjih skupnih občinskih uprav

Odmor 11:00 – 11:30

11.40 – 13:10:
Ines Lupše, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Instrumenti medobčinskega sodelovanja na področju prostorskega načrtovanj
Doc. dr. Iztok Rakar, izr. prof. dr. Jože Benčina, Fakulteta za Upravo, Univerza v Ljubljani
Javne službe na lokalni ravni – razvojna in primerjalna perspektiva
Aleš Lešnik, mag. in Alenka Korpar, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
Skupna podelitev koncesije za ravnanje z odpadki za 17 občin - primer iz prakse
Mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon. Zdravstveni dom Ljutomer, direktor
Upravljanje in vodenje javnih služb – breme ali priložnost?
Doc. dr. Mitja Dečman
Povezovanje z javnim sektorjem in iskanje inovativnih rešitev – iniciative

Ob 14:00
se dobimo pred Mestno hišo v Ljubljani, potem nas bo predstavnik Turistično
informativnega centra Ljubljana popeljal na voden ogled Mestne hiše in starega
mestnega jedra.
Pokrovitelj: Mestna Občina Ljubljana

Ogled bo končan predvidoma do 15.00 ure.

Vsi udeleženci v štirinajstih dneh po posvetu po elektronski pošti prejmejo ZBORNIK posveta v PDF obliki.

Kako priti do kraja posveta in kje parkirati?

http://www.fu.uni-lj.si/

Skupnost občin Slovenije

Združenje občin Slovenije

PRIJAVNICA
»DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«,
26. 3. 2015 ob 9.00 uri v prostorih Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana
OSEBNI PODATKI

IME IN PRIIMEK

Funkcija

Zaposlen

telefon/faks
e-mail

Prijavnico pošljite po faksu na številko 01/230 63 36 ali na elektronski naslov
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
V_________________________, dne ___________________2015

Podpis
_________________________________

