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VABILO NA STROKOVNI POSVET O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE
SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani,
na podlagi vladnih izhodišč za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je
Ministrstvo za javno upravo spomladi 2015 pripravilo vsebinska izhodišča za pripravo Strategije in opravilo
široko javno razpravo. V razpravi so sodelovali predstavniki več kot polovice slovenskih občin, poslanci
državnega zbora, člani državnega sveta in nekateri strokovnjaki visokošolskih zavodov. Pri pripravi
izhodišč in oblikovanju besedila strategije smo želeli slediti načelom čim širšega aktivnega vključevanja
politične, strokovne in druge zainteresirane javnosti za doseganje najširšega konsenza pri oblikovanju
prihodnjih rešitev.
Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije
razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki je v prilogi tega vabila. Besedilo izpostavlja ključne
strateške usmeritve v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih in predloge aktivnosti, ki naj bi pripeljali do
uresničitve strateških ciljev, opredeljenih v prilogi strategije. Strategija se opredeljuje zgolj do tistih
vprašanj, ki so se skozi pripravo izhodiščnega dokumenta in javno razpravo pokazala kot relevantna in
potrebna odziva.
O vsebini dokumenta se želimo pogovoriti z zainteresirano politično in strokovno javnostjo, zato vas
vabimo, da se udeležite strokovnega posveta in predstavite vaša stališča do predloga, ki bodo dobrodošla
pri pripravi končnega predloga Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.
Posvet bo:
v četrtek 10. decembra 2015 ob 14.30. uri,
konferenčna dvorana Ministrstva za javno upravo,
I. nadstropje, Langusova 4 v Ljubljani.
Zaradi lažje organizacije posveta vas prosimo, da vašo udeležbo na strokovnem posvetu najavite. Na
elektronsko pošto dragica.sternad-praznikar@gov.si pošljite izpolnjeno prijavnico za posvet, ki je v prilogi.
Za morebitne informacije o posvetu pokličite na tel. št. 01 478 8608 go. Dragico Sternad Pražnikar.

S spoštovanjem,
BORIS KOPRIVNIKAR
MINISTER

Priloge:
-

Besedilo Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, gradivo za javno razpravo
Priloga 1: Razlogi za sprejem strategije
Priloga 2: Sodelovanje javnosti v razpravi o izhodiščih za pripravo strategije

Poslano:
vsem županom slovenskih občin,
združenjem občin,
ministrstvom,
poslancem Državnega zbora RS, članom Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo,
članom Državnega sveta RS, predstavnikom lokalnih interesov,
visokošolskim zavodom,
Gospodarski zbornici Slovenije in
Obrtni zbornici Slovenije.

Prijavnica na posvet

