Maribor, 8.8.2019
ŽUPANJAM IN ŽUPANOM VSEH OBČIN
VABILO
na posvet o pokrajinski zakonodaji
v štirih terminih in štirih krajih: 5.9. – Novo mesto, 9.9. – Ptuj, 17.9. – Postojna, 19.9. – Kranj
Vsi posveti se pričnejo ob 10.00 uri in bodo trajali predvidoma 3 ure.

Spoštovane županje, spoštovani župani,
Skupnost občin Slovenije kot ena izmed pobudnic začetka projekta ustanavljanja pokrajin izraža
zadovoljstvo, da je projekt ustanavljanja pokrajin zaživel. Projekt je podprl predsednik države Borut
Pahor, Državni Svet RS in tudi številni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij, pomembnih za
pripravo in izpeljavo vseh potrebnih korakov za prihodnjo ustanovitev pokrajin, ki so združeni v
projektno skupino (povezava) za pripravo pokrajinske zakonodaje, pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana
Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor).
Ena izmed aktivnosti Skupnosti občin Slovenije je organizacija posvetovanja o pokrajinski zakonodaji z
vami, odločevalci na lokalni ravni in projektno skupino, ki pripravlja predpise. Posvetovanje
organiziramo na štirih koncih Slovenije in vas vabimo k udeležbi in izbiri lokacije, ki je vam najbližja:
-

5. september 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba Mestne hiše, Glavni trg 7,
9. september 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
17. september 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna,
19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Na posvetu, bomo na začetku dali besedo projektni skupini, da predstavi projekt, osnutke zakonov, ki
bodo od 16. avgusta 2019 dostopni na spletni strani www.pokrajine.si, terminski plan ter nadaljnje
korake.
Nato je beseda vaša, izredno pomembno je, da županje in župani izrazite jasna stališča do bodočih
nalog, ki jih bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine.
Udeležba je seveda brezplačna, zaradi prostorskih omejitev na posameznih lokacijah pa so prijave
obvezne vsaj dva dni pred posameznim dogodkom. Prijavnica je dostopna na tej povezavi:

https://skupnostobcin.si/dogodek/posveti-o-pokrajinski-zakonodaji/.
Prijazno vabljeni,

dr. Aleksander Jevšek, l.r.
Predsednik SOS
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