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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
V roke članom pristojnega odbora  
Šubičeva 4 
 
1000 Ljubljana 
gp@dz-rs.si 
 
 
ZADEVA: MNENJE ZOS K PREDLOGU ZAKONA O USTANOVITVI  POKRAJIN 
 
Spoštovani, 
 
Državni zbor Republike Slovenije je Združenju občin Slovenije dne, 8. 7. 2022, posredoval  
Predlog o ustanovitvi pokrajin ((ZUPok, EPA 157-IX) ki ga  je v obravnavo predložil Državni 
svet Republike Slovenije. 
 
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, določa Ustava Republike Slovenije v 143. 
členu in v ZOS ocenjujemo, da je treba skladno s tem vzpostaviti drugo raven lokalne 
samouprave. Na to, da je ustanovitev pokrajin nujno potrebna za učinkovitejše črpanje 
evropskih sredstev in zmanjševanje razvojnih razlik med regijami ZOS opozarja že vrsto let, 
zato vsekakor 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. 
 
Po predlogu predlagatelja vsebina Zakona o ustanovitvi pokrajin določa ustanovitev pokrajin 
in določitev njihovih območij, imena in sedeže ter število članic oziroma članov prvih 
pokrajinskih svetov. Predlog zakon določa merila, v skladu s katerimi so določeni območja, 
imena in sedeži pokrajin ter število članov pokrajinskih svetov, in ureja konstituiranje 
pokrajin po ustanovitvi. S predlogom zakona se določi poseben status Mestne občine 
Ljubljana pri izvrševanju pristojnosti in nalog pokrajine. 
 
Predlog zakona določa sedež pokrajine ter začasne sedeže pokrajin, pokrajinskega sveta in 
sveta občin. Predlog določa konstituiranje pokrajin. V postopku konstituiranja pokrajine se 
konstituira pokrajinski svet in imenujejo članice oziroma člani nadzornega odbora pokrajine, 
ustanovi pokrajinska uprava ter sprejmejo statut, proračun in drugi akti, potrebni za 
delovanje pokrajine. Po predlogu predlagatelja pokrajina začne delovati 1. marca 2025, z 
začetkom veljavnosti zakona 1. 1. 2025.  
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Po predlogu predlagatelja se predvideva ustanovitev 15 pokrajin: Dolenjsko-belokranjska 
pokrajina, Gorenjska pokrajina, Goriška pokrajina, Koroška pokrajina, Zgornje savinjsko-
šaleška pokrajina, Severna Osrednjeslovenska pokrajina, Južna Osrednjeslovenska pokrajina, 
Celjska pokrajina, Štajerska pokrajina, Spodnjepodravska pokrajina, Pomurska pokrajina, 
Pokrajina Istra – Provincia Istria, Primorsko-notranjska pokrajina, Posavska pokrajina in 
Zasavska pokrajina. Mestna občina Ljubljana pa ima poseben status. Predlog zakona določa 
sedež pokrajine ter začasne sedeže pokrajinskega sveta in sveta občin. Predlog določa 
konstituiranje pokrajin (v postopku konstituiranja pokrajine se konstituira pokrajinski svet in 
imenujejo članice oziroma člani nadzornega odbora pokrajine, ustanovi pokrajinska uprava 
ter sprejmejo statut, proračun in drugi akti, potrebni za delovanje pokrajine).  
 
ZOS je že v preteklih razpravah poudarjal, da mora biti razprava o pokrajinah in o njihovem 
številu, ki ga določa Zakon o ustanovitvi pokrajin, osredotočena na to, da občine same 
izrazijo stališče občin v kateri pokrajin želijo biti. Poudarjali smo, da ne sme priti do 
centralizma v pokrajinah, ko interesi ene prevladajo nad interesi druge, ampak morajo biti 
vzpostavljene tudi subregije. Ne sme se pozabiti na zgodovinska dejstva, ki so oblikovala 
določena območja, JIH zaznamovala in jim nenazadnje tudi dala ime. Prav tako se s 
posameznimi značilnostmi identificirajo prebivalci teh območij. Menimo, da je vsa ta dejstva 
treba upoštevati pri dokončnem oblikovanju pokrajin in prisluhnit občinam.  
 
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. 
 
 
Lepo pozdravljeni, 

 
 

                                                                                   
    Robert Smrdelj  

                                                                     Predsednik Združenja občin Slovenije 

 


