VABILO
Številka:
Datum: 8.7.2022

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar
Izzivi za občine v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter nove
finančne perspektive 2021-2027
Četrtek, 29. 9. 2022, od 10.00 do 13.00
Zaključuje se stara finančna perspektiva, začenja se nova in vprašanj ter izzivov je veliko. Tu pa
je še Načrt za okrevanje in odpornost, ki je nastal v luči okrevanja držav Evropske unije po
koncu epidemije COVID-19. Slovenija ima na voljo veliko sredstev, katere je treba čim bolje
počrpati. Nismo bili vedno uspešni, zato se je treba temeljito pripraviti in stremeti k temu, da bo
izplen 100%. Treba je skrbno pripraviti projekte, ki bodo imeli pomembno dodano vrednost tako
za občine, kot tudi za razvoj Slovenije. Še pred tem, pa je treba skrbno izbrati nabor vsebin in
področij, ki so pomembna za razvoj in kjer so investicije potrebne, včasih že nujne.
Da bi staro perspektivo uspešno pripeljali do konca, ter bili pri črpanju sredstev nove finančne
perspektive in sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost čimbolj uspešni, smo za vas
pripravili seminar, na katerem boste s predavateljico mag. Moniko Kirbiš Rojs spregovorili o
tem, kaj in koliko prinaša Načrt za okrevanje in odpornost ter kje so priložnosti za projekte
občin. Prav tako pa boste več izvedeli o priložnosti za občine v novi finančni perspektivi 2021 –
2027.
Program:
10.00 – 10.30 Kratek pregled stare finančne perspektive in povzetek uspešnosti črpanja
evropskih sredstev
10.30 – 11.15 Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost in nepovratnih sredstev, ki so na
voljo občinam
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 - 12:30 – Predstavitev nove finančne perspektive 2021-2027 in prednostnih nalog, ki so
pomembne za občine
12.30 – 13.00 – Vprašanja občin
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Ciljna skupina: Seminar namenjamo županom, direktorjem občinskih uprav ter strokovnim
delavcem občin, ki opravljajo naloge na tem področju. Prav tako pa je seminar namenjen drugi
javnosti, ki jo tovrstna tematika zanima.
Predavateljica: mag. Monika Kirbiš Rojs je svojo poklicno pot začela na Ministrstvu za finance
kot svetovalka na področju zakladništva in jo nadaljevala v Novi ljubljanski banki. Nato se je leta
2006 zaposlila v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je med
drugim vodila Urad za kohezijsko politiko. Sledila je zaposlitev v Mestni občini Maribor. Tam je
od leta 2009 do 2012 kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije skrbela tudi za
pridobivanje evropskih sredstev in izvajanje razvojnih projektov. Februarja 2012 je bila
imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pristojna
je bila za področja evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja,
regionalnega razvoja in razvojnega načrtovanja. V začetku leta 2014 je na Občini Slovenska
Bistrica prevzela vodenje Oddelka za gospodarstvo in bila tudi direktorica Razvojnega
informacijskega centra Slovenska Bistrica. Vlada RS jo je 14. marca 2020 imenovala za državno
sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.
Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj
prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno
kamero in mikrofon.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA TUKAJ
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije
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