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34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 
 
Ljubljana, 12. 11. 2020 - Državni svet RS se je na svoji 34. redni seji, ki je potekala 
11. 11. 2020, seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v posebnem 
e-zborniku Pokrajine v Sloveniji. Seznanili so se tudi z letnim poročilom Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, podprli dopolnjen 
predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in se seznanili tudi z zaključki 
posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna 
Slovenija. 
 
Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje 
Državni svet RS kot drugi dom slovenskega parlamenta, ki zastopa široko paleto 
družbenih interesov in sodeluje s civilno družbo, je lani, po dogovoru s Predsednikom 
Republike Slovenije, Državnega zbora RS in Vlade RS, prevzel vlogo koordinatorja 
oživitve in vodenja procesa ustanovitve pokrajin. V ta namen je bila ustanovljena tudi 
Strokovna skupina Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje. Z osnutki 
pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga: 

• teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine,  

• ureditev pravnega statusa pokrajine,  

• področja nalog,  

• organizacijo,  

• 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. 
 
To je dobra osnova za javno in odprto razpravo v lokalnih skupnostih o vzpostavitvi druge 
ravni lokalne samouprave, ki jih Slovenija z vidika razvojnih potreb in čedalje večje 
centralizacije nujno potrebuje.  
 
Državni svet je sprejel sklep, s katerim poziva občinske svete, da se do 1. marca 2021 
opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje. 
 
Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin 
Državni svet RS je podprl dopolnjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki 
sledi dolgoletnim opozorilom Državnega sveta RS o finančni podhranjenosti lokalne 
samouprave in njegovemu zavzemanju za zmanjšanje stroškov oz. njegovemu 
nasprotovanju zniževanju primerne porabe za financiranje zakonskih nalog ob istočasnem 
nalaganju novih obveznosti brez zagotavljanja finančnih virov. Državni svet RS tudi 
predlaga, da se v nadaljnjem procesu iskanja rešitev za zagotavljanje normalnega 

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7.a_tocka_12ds-34_pr._sklepa_zbornik_pokrajine.pdf
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financiranja lokalne samouprave naslovi tudi vprašanje raznolikosti občin in posledično s 
primernimi mehanizmi v okviru reforme sistema financiranja občin zagotovi upoštevanje 
njihovih različnih razvojnih potreb in specifik (npr. naraščanje števila prebivalstva ali 
odseljevanje, obmejne občine, mestne občine, obsežnost gozdnih cest, itd.). 
 
Poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019 
Državni svet RS je ocenil, da Zavod svoje zakonsko dodeljene naloge izvajalca obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja dobro obvladuje, da pa, kot poudarja tudi 
Zavod, je njegova uspešnost v veliki meri povezana z aktualno uspešnostjo slovenskega 
gospodarstva, kar je bilo razvidno tudi 2019. Državni svet RS kot enega od pomembnih 
elementov, ki bodo krojili vsebino in vplivali na vzdržnost sistema pokojninskega 
zavarovanja v prihodnje, izpostavlja še vedno zaskrbljujoče demografske trende, s 
poudarkom na nizki stopnji rodnosti in nizkem deležu aktivne delovne sile. Posledično bi 
bilo treba pospešiti socialni dialog na navedenem področju, pri tem pa se, glede na dano 
situacijo, na dolgi rok zelo verjetno ne bomo mogli izogniti postopnemu prilagajanju 
pogojev za starostno upokojitev tako z vidika zahtev glede dosežene pokojninskega dobe 
kot tudi najnižje starostne meje za upokojitev. 
 
Seznanitev z zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021-2027 in razvoj kohezijske 
regije Zahodna Slovenija 
Državni svetniki so se seznanili tudi s 17 zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–
2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki ga jej 18. 9. 2020 organiziral 
Državni svet RS. Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil letos 21. julija 
na ravni EU dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja 
instrument za okrevanje EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar kohezijska politika 
je, je dogovor dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije. Dejstvo je, da je v 
zadnjem desetletju naša država velik del svoje razvojne politike financirala prek kohezijske 
politike, zato je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na razpoložljivih 
sredstvih Evropske kohezijske politike. Ob ohranitvi nominalno primerljivega obsega teh 
sredstev iz obdobja aktualne finančne perspektive in pridobljenih dodatnih 350 milijonih 
evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa bo slednja zaradi večje razvitosti v novem 
programskem obdobju 2021–2027 upravičena do manj razpoložljivih sredstev kot v 
preteklem obdobju. Ker statistika ne odraža dejanskih razmer in potreb na terenu, je 
Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija na odločevalce in javnost naslovil 
vprašanje, ali se Zahodni Sloveniji po letu 2020 obeta otežen razvoj. Državni svet je zato 
organiziral posvet z namenom, da bi v sodelovanju s ključnimi odločevalci poiskali 
odgovore na izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in o 
razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike po letu 2020.  
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