VABILO K SODELOVANJU V ANKETI
O OSNUTKIH POKRAJINSKE ZAKONODAJE
Državni svet Republike Slovenije je pozval občine, da se v času javne razprave do konca junija
letos opredelijo do osnutka pokrajinske zakonodaje, ki ga je pripravila posebna strokovna
skupina pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika. Občinski svet Občine Sodražice se bo
predvidoma na naslednji seji opredeljeval do osnutka pokrajinske zakonodaje. Za sprejem
stališča občinskega sveta je zelo pomembno tudi vaše mnenje, spoštovane občanke in občani.
Zato vas vabimo, da si osnutek pokrajinske zakonodaje pogledate in preučite ter podate vaše
mnenje, zlasti glede kateri pokrajini bi želeli pripadati, pa tudi vaše splošno mnenje o
ustanovitvi pokrajin in predlagani ureditvi oz. organizaciji sistema. Podana mnenja (kriterij:
večinsko mnenje) bodo tudi predstavljala podlago za opredelitev občinskega sveta. V kratkem
sicer ne pričakujemo sprejem zakonodaje, ki je sedaj v pripravljanju, utegnejo pa rešitve, ki
bodo pripravljene, predstavljati pomemben del in temelj ureditve pokrajin v prihodnosti, zato
je dobro biti pozoren in aktivno vključen v ta proces.
Osnutek pokrajinske zakonodaje predvideva ustanovitev, organizacijo in delovanje, naloge in
pristojnosti ter financiranje pokrajin. Poleg tega določa tudi sedeže pokrajinskih organov,
simbole in razdelitev države po pokrajinah. Našo občino umešča v največjo pokrajino, ki se
predvideva ustanoviti, to je v Osrednjeslovensko. Celotno gradivo oz. osnutek pokrajinske
zakonodaje, ki je v nastajanju je voljo: www.pokrajine.si ali na spletnih straneh Državnega
sveta. V fizični obliki pa tudi v tajništvu občine, Trg 25. maja 3, Sodražica.

Vse zainteresirane vabimo, da podate svoje odgovore na spodnja vprašanja:
1. Podpirate ustanovitev pokrajin (regionalizacijo)?
2.1. Se strinjate, da je Občina Sodražica del Osrednjeslovenske pokrajine kot to
predvidevajo osnutki pokrajinske zakonodaje?
2.2. Če ne, predlagate vključitev h kateri drugi predlagani pokrajini (npr. Dolenjsko –
belokranjsko ali k Primorsko-notranjski) ali ustanovitev morebiti nove pokrajine (npr.
Dolenjsko-notranjske, Južnoslovenske, Notranjsko-kočevske itd)?
3. Se strinjate z ureditvijo (organizacija in delovanje sistema druge ravni lokalne
samouprave) pokrajin kot jih predvidevajo osnutki pokrajinske zakonodaje?

Vaša mnenja, ki naj bodo podana z oznako: »Pokrajine – mnenje« preko e-pošte na e-naslov:
obcina@sodrazica.si ali po redni pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica ali neposredno v tajništvu občine, pričakujemo najkasneje do petka, 21.05.2021.
Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo na obcina@sodrazica.si.

