Spoštovani!
1. kongres slovenskih občin ne bo le prvi tovrstni dogodek, bo tudi programsko prvovrsten. Pripravili smo
strokovno zanimiv in aktualen program ter povabili številne snovalce zakonodajnih okvirov in lokalne
politike, akademike in ugledne strokovnjake.
Dovolite, da vas še posebej opozorimo na program, ki bo potekal drugi dan kongresa. Na treh vzporednih
tematskih sklopih bomo obravnavali pravno, finančno in razvojno problematiko občin. Z našimi gosti bomo
izpostavili, kje so meje nadzora nad lokalno samoupravo, ali je nadzor pomanjkljiv ali morda čezmeren, ali
ga država sploh izvaja in kako kakovostna je strokovna pomoč državne uprave občinam. Na drugem
tematskem sklopu bomo spregovorili o učinkovitem upravljanju občinskih financ, finančni (ne)samostojnosti
slovenskih občin in predstavili evropsko kohezijsko politiko ter možnosti financiranja infrastrukturnih in
okoljevarstvenih projektov občin. Tretji tematski sklop je namenjen razvojnim možnostim slovenskih občin.
Z našimi sogovorniki želimo osvetliti, kakšen strateški okvir in usmeritev ima Evropska skupnost in
kakšnega Slovenija, ali upošteva vse ključne spremembe dejavnikov okolja in razvoja ter postavlja
ustrezen in usklajen strateški in prostorski razvojni okvir za občine. Z našimi sogovorniki bomo iskali
odgovor na ključno vprašanje: Smo v slovenskih občinah pripravljeni na prihodnost?
Na okroglih mizah, ki bodo sledile vsakemu tematskemu sklopu, bomo poskušali odgovoriti na vprašanja iz
prakse. Zato na kongres vabimo vse predstavnike občin, še posebej pa župane, direktorje občinskih uprav,
pravnike, finančnike, razvojnike in urbaniste ter vodje gospodarskih in negospodarskih javnih služb.
Prepričani smo, da bo kongres vsem ponudil veliko novih znanj, priložnosti za izmenjavo strokovnih mnenj,
stališč in izkušenj, ki jih boste lahko uporabili pri svojem delu.
Podrobnejše informacije o programu kongresa, načinu prijave, kotizaciji ter možnosti nastanitve si oglejte
na spletni strani kongresa. Ne prezrite posebne ugodnosti za predprijavo, ki vam je na voljo do 14. aprila
2017, ter dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.
Prijazno povabljeni, da se nam pridružite v Podčetrtku. Absens, carens – tisti, ki ga ne bo, bo prikrajšan.
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