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- VABILO MEDIJEM-  

- Seja je odprta za javnost -   

Vabilo na 

 

SLAVNOSTNI PODPIS PRISTOPA ZDRUŽENJA FORUM 

ROMSKIH SVETNIKOV K SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 

in  

15. SEJO PREDSEDSTVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da bo 9. marca 2017, s pričetkom ob 9.30 uri v občini Črnomelj (restavracija 

Štajdohar, Kanižarica 41g, 8340 Črnomelj), potekal slavnostni podpis listine o pristopu 

Združenja Forum romskih svetnikov k Skupnosti občin Slovenije kot izredna članica 

SOS.  

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Bojan Kontič in predsednik Združenja Forum 

romskih svetnikov Darko Rudaš bosta ob tej priložnosti tudi nagovorila javnost in 

predstavila razloge, namen in cilje pristopa k izrednemu članstvu, prav tako pa bosta na 

razpolago za morebitna vprašanja.  

 

V nadaljevanju bo na isti lokaciji ob 10.00 uri potekala 15. redna seja Predsedstva Skupnosti 

občin Slovenije. Ključne teme seje Predsedstva bodo predlog Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vizija razvoja Slovenije do leta 2050 in priprava 

strategije razvoja do leta 2030 ter odprta vprašanja nove gradbene zakonodaje in 

problematika možnosti obravnave OPN na upravnih sodiščih.  

 

Na seji Predsedstva SOS bodo poleg prisotnih županj in županov, prisotni še predstavniki 

Ministrstva za zdravje, s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa 

Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar in ga. Nataša Kobe Logonder, vodja sektorja za 

razvojne politike.  

Seja je odprta za javnost. Predstavnike medijev vabimo, da se seje udeležite in nam 

namero o vaši udeležbi sporočite na info@skupnostobcin.si.  

 

S spoštovanjem,       Jasmina Vidmar, l.r., 

generalna sekretarka SOS  
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*** 

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 

179 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več 

kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa 

so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s 

katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in 

znanje ter združevati moči. 


