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Zadeva:

Izvajanje dvojezičnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov na lokalni
ravni – vabilo na posvet

Spoštovani,
v skladu z zavezo s posveta o izvajanju dvojezičnosti na lokalni ravni v praksi marca letos ter
glede na sprejet Načrt ukrepov Vlade RS za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti
2015- 2018, na podlagi mednarodnih zavez ter pravnega reda Republike Slovenije in z
namenom poenotiti standarde dejanskega izvajanja dvojezičnosti v praksi tudi glede
sprejemanja splošnih pravnih aktov v lokalni skupnosti Služba za lokalno samoupravo sklicuje
strokovni posvet, ki bo v torek 29. septembra 2015 ob 10.00 v tiskovnem središču Ministrstva
za javno upravo.
Na individualni ravni, konkretno glede odločanja o pravicah in dolžnostih občanov, so izvedbena
pravila določena z zakonodajo in podzakonskimi akti. Pomemben del oblastne funkcije pa
izvajajo lokalne skupnosti s sprejemanjem splošnih aktov, zato želimo tokrat posebno pozornost
posvetiti normativni dejavnosti na lokalni ravni. Menimo, da je zelo pomembno, da je vsakemu
pripadniku narodne skupnosti dana možnost, da se seznani z lokalnimi predpisi v materinem
jeziku, saj bo tako lahko učinkovito uresničeval svoje pravice. Postopek sprejema predpisa
zajema več faz, praviloma vsebujejo poslovniki o delovanju občinskega sveta zgolj določbe o
dvofaznem postopku, nekatere občine so že dodale določbo, da občinski svet in njegova
delovna telesa poslujejo dvojezično. Sodobni demokratični standardi narekujejo sodelovanje
javnosti že v fazi sooblikovanja osnutka predpisa in ne samo po prvi obravnavi na občinskem
svetu. To določa Resolucija o normativni dejavnosti, ki naj bi jim organi samoupravnih lokalnih
skupnosti v čim večji možni meri sledili.
Vabilo prilagamo anketni vprašalnik, ki nam ga vrnite najkasneje do 22. septembra 2015. Takrat
pričakujemo tudi podatek o udeležbi predstavnikov vaše občine. Kontaktna oseba za dodatne
informacije je Polonca Zabukovšek, dosegljiva na 01/478-1839 ali polonca.zabukovsek@gov.si.
V pričakovanju zanesljive udeležbe Vas lepo pozdravljamo,

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Polonca Zabukovšek
podsekretarka

dr. Roman Lavtar
vodja službe

Poslano:
- naslovnikom, elektronsko
- Urad Vlade RS za narodnosti, elektronsko (v vednost)
- Služba Vlade RS za zakonodajo, elektronsko (v vednost)
- MJU, kabinet ministra, elektronsko (v vednost)
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