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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
V roke članom pristojnega odbora  
Šubičeva 4 
 
1000 Ljubljana 
gp@dz-rs.si 
 
 
ZADEVA: MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 
POKRAJINAH 
 
Spoštovani, 
 
Državni zbor Republike Slovenije je Združenju občin Slovenije dne 8. 7. 2022 posredoval  
Predlog zakona o pokrajinah ((ZPok), EPA 159-IX) ki ga  je v obravnavo predložil Državni 
svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DS RS). 
 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) je na svoji peti redni seji, ki je 
potekala 26. 7. 2022 razpravljalo tudi o predlaganem zakonu in oblikovalo mnenje, katerega 
vam posredujemo v nadaljevanju.  
 
Pokrajine, kot drugo raven lokalne samouprave, opredeljuje Ustava Republike Slovenije v 
143. členu. Da je ustanovitev pokrajin nujno potrebna za učinkovitejše črpanje evropskih 
sredstev in zmanjševanje razvojnih razlik med regijami ZOS opozarja že vrsto let, zato 
pozdravljamo njihovo ustanovitev. Bi pa takoj želeli izpostaviti, da je bolj kot samo število 
pokrajin, pomembno to, da se jasno določi njihove pristojnosti, vire njihovega financiranja in 
pa naloge, katere se bo iz države preneslo na pokrajine. 
 
Pokrajine so samoupravne lokalne skupnosti, ki opravljajo lokalne zadeve širšega pomena in 
z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, ki ga 
sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za 
sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.  
 
Občinam je treba dati večjo pristojnost in več moči, saj bodo le-te vedno tiste, ki bodo prvi 
stik z občani in terenom.   
 
Predlog zakona ureja pravni status, področja nalog in organizacijo pokrajin, oceno finančnih 
posledic,  sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi, medsebojno sodelovanje 
pokrajin, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin. 
 
Skladno z ustavo bi pokrajina lahko opravljala tri skupine nalog, in sicer lokalne zadeve 
širšega pomena (takšne zdaj opravljajo občine), zadeve regionalnega pomena (te zdaj 
opravljajo resorna ministrstva) in prenesene državne naloge (te zdaj opravljajo upravne 
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enote). Predlog zakona pri določanju nalog sledi ustavi, vendar lokalne zadeve širšega 
pomena določa zgolj splošno, izvirne in prenesene naloge pa podrobno. Tako bi v primeru 
sprejema zakona pokrajine opravljale naslednje izvirne naloge, ki bi jih določili z zakonom, 
zdaj pa jih opravljajo ministrstva in drugi državni organi. Nabor nalog, ki ga predvideva 
predlog zakona, se nanaša na naslednja vsebinska področja:  
• gospodarski razvoj, 

• energetski koncepti, 
• strukturna kmetijska politika, 
• stanovanjski program, 
• zemljiška politika, 
• varstvo okolja, 
• visoko šolstvo, 
• šolstvo in šport, 
• sekundarno zdravstveno varstvo, 

• socialnovarstvene storitve, 
• kulturne dejavnosti in 
• zaščito in reševanje. 
 
Predlog zakona predvideva še, da bi pokrajina opravljala t. i. prenesene državne naloge, 
tiste, ki bi jih pokrajine opravljale kot državne in jih zdaj opravljajo državni organi. Nabor 
nalog se nanaša na:  
• upravne naloge s področja gospodarstva, turizma, gostinstva, kmetijstva, razlastitev in 

služnosti, izdajo gradbenih dovoljenj (naloge upravnih enot) in 
• gradbeno, okoljsko, tržno, delovno, kmetijsko in cestno inšpekcija ter nadzor varnosti in 

zdravja. 
 
Z vidika nalog in pristojnosti predlog zakona predvideva  upravno reformo, ki bi zahtevala ne 
le ustanovitev novih upravno političnih struktur, pač pa tudi celovito reformo državne uprave. 
V procesu ustanavljanja pokrajin sta z ustavnega vidika posebej pomembni vprašanji 
ureditve pristojnosti pokrajin, ki se mora gibati med pristojnostmi države in pristojnostmi 
občine ter ureditve financiranja pokrajin, ki pa je v vsebinski soodvisnosti z dodeljenimi 
pristojnostmi. Določitev pristojnosti pokrajin je posebej zahtevno, saj morajo biti pristojnosti 
v skladu s funkcijo pokrajine, na drugi strani pa pravno čim bolj razmejene od pristojnosti 
države na eni strani in občine na drugi strani. Temeljno vodilo za decentralizacijo Slovenije je 
načelo subsidiarnosti in zakonodajalec mora jasno razmejiti pristojnosti med občino, 
pokrajino in državo, saj se bo le na ta način lahko ugotavljala obveznost in odgovornost 
centralne oblasti in decentraliziranih oblasti. Ponovno pozivamo k temu, da se naloge 
upravnih enot prenese na pokrajine. S tem bi veliko doprinesli k decentralizaciji države. 
 
ZOS je v preteklih pripombah na osnutek Zakona o pokrajinah pozival k temu, da se 
predsednika pokrajine izvoli neposredno, zato pozdravljamo, da tokratno besedilo predloga 
zakona sledi temu. Bi pa predlagali, da se mandatna doba iz štirih podaljša vsaj na pet let. 
Da bi tudi mandatna doba županov morala trajati vsaj pet let, smo v preteklosti opozorili tudi 
že na ZOS, in sicer že zaradi samega trajanja projektov – od priprave do izvedbe. Menimo, 
da bi se s tem vzpostavila tudi večja politična stabilnost. Zakon o javnih uslužbencih določa 
mandatno dobo direktorjev občinskih uprav, in sicer za dobo petih let, in predvidevamo, da 
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bo za tako mandatno dobo določena tudi funkcija direktorjev pokrajinskih uprav, zato bi bilo 
smotrno to poenotit.  
 
Četrto poglavje določa ureditev pokrajinskih funkcionarjev. 29., 30. in 31. člen predloga 
zakona določajo združljivost oz. nezdružljivost opravljanja funkcije člana pokrajinskega sveta. 
Predlog zakona nezdružljivost člana pokrajinskega sveta dodatno širi na funkcijo podžupana. 
Menimo, da se s tem omejuje delovanje občin oz. županov, in sicer ne glede na to, da je svet 
občin sedaj uvrščen med organe pokrajine. Pozivamo, da se nezdružljivost po tem zakonu 
odpravi in se županom omogoča oz. dopušča aktivno delovanje pri sooblikovanju politik 
razvoja občin in pokrajin. 
 
V ZOS ocenjujemo, da je skladno z 143. členom Ustave potrebno vzpostaviti drugo raven 
lokalne samouprave, in na ZOS se zavzemamo za decentralizacijo naše države. Ne gre 
pozabiti, da se  nekakšna nekontrolirana regionalizacija dogaja ves čas – oblikovala so se 
okrožja CSD-jev, policijski okraji, okraji za potrebe obrambe in civilne zaščite, inšpekcijske 
območne enote, regionalne razvojne agencije (katerih ustanovitelji so občine oz. so celo 
deloma v zasebni lasti). 
 
Strokovna skupina Državnega sveta RS je opravila veliko delo in z vso vsebino ter 
opravljenimi aktivnostmi redno seznanjala tudi občine. S tem je že pred samo vložitvijo 
predlogov zakonov zagotovila širšo podporo vsebini. Prav tako pa je treba na tem mestu 
pohvalit odziv občin, saj so se v velikem številu odzivale na pobude sodelovanja. 
Ocenjujemo, da tak pristop pomeni dodatno podporo projektu ustanovitve pokrajin in tudi 
boljšo možnost zagotovitve potrebne 2/3 večine glasov poslancev Državnega zbora RS. 
 
Na podlagi navedenega ZOS ocenjuje, da je predlagan zakon primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo in pristojne poziva k čimprejšnjemu nadaljevanju aktivnosti na tem področju, saj 
Slovenija brez pokrajin izgublja pomemben razvojni potencial. Združenje občin Slovenije še 
naprej podpira proces ustanavljanja pokrajin, ki naj sledi tudi predlogom in interesom občin.  
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 

                                                                                   
    Robert Smrdelj  

                                                                     Predsednik Združenja občin Slovenije 

 


