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Spoštovane županje, spoštovani župani,

na podlagi iniciative predsednika republike Boruta Pahorja ter predsednikov 
Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije Roberta 
Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedonija, je, na 
podlagi poziva Državnega sveta Republike Slovenije, skupina strokovnjakov v ožji 
sestavi, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (Pravna fakulteta Maribor), na 
podlagi določil 121., 140. in 143. člena Ustave RS, pripravila osnutek Zakona o 
pokrajinah /ZPok/ in Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, ki sta dostopna na 
spletni strani www.pokrajine.si. S slednjima skupina strokovnjakov, ki pri projektu 
ustanovitve pokrajin sodelujejo ‘pro bono’, predlaga teritorialne členitve Republike 
Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog 
pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko 
upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, 
sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje 
pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge 
pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot 
razvojnih entitet vas, ob spoštovanju določil 143. člena Ustave Republike Slovenije, 
ki določa, da mora biti v postopku za sprejem zakona o ustanovitvi pokrajin 
zagotovljeno sodelovanje občin, vabim, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in 
pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o 
ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, ki ga bo po zaključeni javni obravnavi, v skladu z 
določili 97. člena Ustave RS, predložil Državni svet v sprejem Državnemu zboru. 

Vaša mnenja lahko posredujete po e-pošti na info@pokrajine.si najkasneje do 
15. 9. 2019. Za dodatna pojasnila vam je na voljo izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (02 
250 42 42, 031 687 788).



V skladu z navedenim vas vabim, da se udeležite posvetov o pokrajinski zakonodaji, 
ki bodo:

 5. septembra 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba, Glavni trg 1,

 9. septembra 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,

 17. septembra 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna,

 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Prijave na posvet sprejema Skupnost občin Slovenije, do dva dni pred posvetom po 
prijavnici, ki je dostopna na povezavi: https://skupnostobcin.si/dogodek/posveti-o-
pokrajinski-zakonodaji/.

S spoštovanjem,

Alojz Kovšca
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