IZOBRAŽEVANJE
Vladimira Šalej, s. p.

Prednovoletno srečanje predsednikov in članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih
skupnosti

»VLOGA IN NAČIN DELA PREDSEDNIKA IN ČLANOV
SVETOV KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI«
V KONFERENČNI DVORANI KRISTALNE PALAČE, NAJVIŠJE POSLOVNE
STAVBE V SLOVENIJI,
v nakupovalnem, rekreativno-zabaviščnem in kulturnem središču BTC City, Ljubljana,
V SREDO, 14. DECEMBRA 2011, S PRIČETKOM OB 17.00 URI.

Spoštovani,
po grobih ocenah je v slovenskih občinah okoli 800 ožjih delov občin, katerih glavni cilj je
zastopanje interesov lokalnega prebivalstva. Pri tem imate veliko vlogo predsedniki
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti pa tudi drugi, ki pri delu ožjih delov občine aktivno
sodelujete.
Pridružite se nam na prvem prednovoletnem srečanju, kjer se bo, poleg zanimivih predavanj,
gotovo zaiskrila tudi kakšna nova ideja za učinkovitejše delo v krajevnih, vaških in četrtnih
skupnosti. Prijazno vabljeni.

PROGRAM
17.00-17.30
Pozdravni nagovor
Pomen krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti za sodelovanje prebivalcev pri odločanju v
občini
dr. Roman Lavtar, strokovnjak za lokalno samoupravo

17.30-18.30
Pristojnosti in odgovornosti predsednika krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter učinkovita
komunikacija za boljše doseganje ciljev:
sodelovanje predsednika sveta z županom,
sodelovanje z občani,
objavljanje informacij o delu krajevne, vaške in četrtne skupnosti.
Neža Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo

od 18.30 dalje
Prednovoletno druženje in izmenjava izkušenj

Osebna družba, IZOBRAŽEVANJE, Vladimira Šalej, s.p. ni davčna zavezanka. Cene naših storitev ne
vsebujejo DDV.

PRIJAVE
sprejemamo do ponedeljka, 5. decembra, na naslov: Izobraževanje Vladimira Šalej, s.p., Pod
gozdom V/17, 1290 Grosuplje, ali po faksu številka 01 300 73 96. Število mest je omejeno.
Upoštevali bomo vrstni red prijav. Zadnji rok za odpoved udeležbe je štiri dni pred izvedbo.
V primeru kasnejše odjave vam zaračunavamo administrativne stroške v višini 30 %
kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, vam zaračunamo kotizacijo v celoti.
KOTIZACIJA
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 100,00 EUR in vključuje udeležbo na
prednovoletnem srečanju ter pogostitev. Kotizacijo nakažite najkasneje do 13. decembra
2011, na transakcijski račun: Izobraževanje Vladimira Šalej, s.p., št. 02022-0089911006, sklic
na št. 03-11
Osebna družba, IZOBRAŽEVANJE, Vladimira Šalej, s.p., ni davčna zavezanka. Cene naših storitev ne
vsebujejo DDV.

INFORMACIJE:
Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti vsalej@hotmail.com ali po telefonu
041 997 463.

»Prijavnica za prednovoletno srečanje VLOGA IN POMEN DELA PREDSEDNIKA IN
ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI«
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Dovolim, da me obveščate o razpisanih seminarjih in da me vpišete v seznam udeležencev.



DA



NE

NE

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Prijavnica velja kot naročilnica.

............................................................

v ..........................................

dne ..........................................

žig in podpis odgovorne osebe

Osebna družba, IZOBRAŽEVANJE, Vladimira Šalej, s.p. ni davčna zavezanka. Cene naših storitev ne
vsebujejo DDV.

