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Splošno o osnutkih pokrajinske zakonodaje: 
 
Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. novembra 2020 seznanil z osnutki pokrajinske 
zakonodaje, in sicer z: 

- Zakonom o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),  
- Zakonom o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter  
- Zakonom o financiranju pokrajin (ZFPok),  

 
Osnutke zgoraj omenjenih zakonov je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike 
Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. Državni svet RS je pozval občinske svete, da se do 1. julija 
2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje: Ti so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji 
(osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: 
www.pokrajine.si/zbornik2020, in pdf obliki kot e-Priloga št. 3. Kot Priloga št. 1  so k  temu sklepu 
priložena tudi stališča županov. Prav tako je kot e-Priloga št. 2 temu sklepu priložen tudi predlog  sklepa 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, ki ga je pripravila Strokovna skupina DS RS za 
pripravo pokrajinske zakonodaje kot pomoč občinam pri pripravi gradiva za sejo občinskega sveta. Iz 
obrazložitve predloga sklepa je v kratkem povzeta vsebina pokrajinske zakonodaje, skupaj z razlogi za 
sprejem.   

 
K osnutkom pokrajinske zakonodaje je pripravljavec podal naslednjo obrazložitev, ki jo povzemamo v 
nadaljevanju.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.pokrajine.si/zbornik2020


Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil sprejet konec leta 1993, je na podlagi 143. člena ustave uredil 
povezovanje občin v pokrajine zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena, postopek 
ustanovitve pokrajine, pravni status pokrajine, izstop občine iz pokrajine, prenos nalog v izvirno 
pristojnost pokrajin ter načela prenosa nalog iz državne pristojnosti v opravljanje pokrajinam, organe 
pokrajine, predstavništvo občin v pokrajinskem svetu in druga vprašanja uvedbe pokrajin. 
 
Določbe ZLS, ki so se nanašale na pokrajine, niso bile nikoli izvedene. Ureditev pokrajin v ustavi in 
zakonu je bila od vsega začetka sporna, in sicer predvsem zato, ker naj bi se v pokrajine povezovale 
občine. Torej bi bile ustanoviteljice pokrajin občine. S tem bi bile pokrajine institucionalna oblika 
medobčinskega sodelovanja.  
 
S strategijo Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je bila kot usmeritev in ukrep politike 
izrecno predvidena vzpostavitev pokrajin kot vmesne ravni teritorialne upravne organiziranosti, ki bi 
lahko delovala kot partner evropskih strukturnih skladov ter v čezmejnem regionalnem sodelovanju. 
Regionalizacija je nujna podlaga za hitrejši in bolj uravnotežen razvoj Slovenije. Ob izvajanju zakonov 
s področja spodbujanja skladnega regionalnega razvoja kot temeljne sestavine razvojne politike v RS 
in EU, se je pokazalo, da rešitve, ki dajejo sicer teritorialni okvir in opredeljujejo regionalni razvoj kot 
skupno odgovornost države in občin, ne omogočajo uveljavljanja regionalnih interesov, kar ima lahko 
za posledico neučinkovito ter razvojno in ekonomsko neustrezno izvajanje razvojnih funkcij. Ob 
odsotnosti pokrajin se je Vlada RS s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 zavezala 
k postopni vzpostavitvi regionalnih struktur s povezovanjem občin v razvojne regije, ki je v obstoječem 
sistemu javne uprave edina delujoča regionalna povezava občin na podlagi določb Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ta proces povezovanja občin in opravljanja razvojnih 
nalog na regionalni ravni pa je temelj za vzpostavitev pokrajinske ureditve Slovenije, ki je sicer 
majhna, vendar geografsko izrazito raznolika država. 
 
V skladu z navedenim moramo spomniti, da je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) v 3. členu določil izhodišča za oblikovanje indeksa razvojne ogroženosti, ki je opredeljen kot 
»relativni kazalec razvitosti razvojne regije, izračunan na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, 
uravnoteženosti in razvojnih možnosti«. Z navedenim kazalnikom Indeksa razvojne ogroženosti se 
ugotavlja stopnja razvojne ogroženosti po statističnih regijah. Izsledki raziskave kažejo, da polovica 
regij presega povprečne vrednosti indeksa razvojne ogroženosti, zato so bile opredeljene kot razvojno 
ogrožene. Te regije so: pomurska, zasavska, primorsko-notranjska, podravska, koroška in posavska. 
Vse regije z izjemo primorsko-notranjske so v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ki zaradi višine 
BDP/prebivalca, ki ne dosega 75% povprečja EU, sodi tudi med manj razvite regije v EU. Med razvojno 
neogroženimi pa so torej vse štiri regije kohezijske regije zahodna Slovenija (osrednjeslovenska, 
gorenjska, obalno-kraška in goriška), poleg teh pa še jugovzhodna Slovenija in savinjska regija iz 
vzhodne kohezijske regije. Ob navedenem moramo opomniti, da je bila v letu 2018 pomurska regija 
3,8 krat bolj razvojno ogrožena od osrednjeslovenske regije. Medregionalne razlike, merjene s 
koeficientom variacije, pa so znašale okoli 27,8%. Glede na leto 2014 se je tudi razmerje med 
skrajnima regijama nekoliko povečalo (s 3,3 na 3,8 krat), prav tako pa tudi medregionalne razlike (s 
27% na 27,8%). Vse navedeno kaže na dejstvo, da v Sloveniji, kljub ustrezni normativni ureditvi, nismo 
uspeli zagotoviti skladnega regionalnega razvoja. 
 
S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/06) 
so bili spremenjeni 121., 140. in 143. člen ustave, ki so podlaga za oblikovanje zakonov, s katerimi 
bodo urejeni oblikovanje območij pokrajin, njihov pravni status, organizacija, naloge in financiranje. 
 
Z ustavnim zakonom se v državno ureditev RS umeščajo pokrajine kot samostojni upravno politični 
teritorialni podsistem lokalne samouprave. Pokrajine bodo ustanovljene hkrati na območju cele 
države, imele bodo isti pravni status in iste naloge v vsej državi. Pokrajine bodo opravljale lokalne 
zadeve širšega pomena in zadeve regionalnega pomena, ki bodo določene z zakonom. Poleg tega 



ustava omogoča prenašanje izvajanja državnih nalog na pokrajine. Določba ustave določa način 
sprejemanja zakona o ustanovitvi pokrajin z dvotretjinsko večino navzočih poslancev in ob 
sodelovanju občin.  
 
Pokrajina je torej v skladu z ustavnim konceptom geografsko zaokrožena teritorialna enota, ki ima 
možnosti, da zaradi svojih gospodarskih, človeških, prostorskih in drugih zmogljivosti, zagotavlja 
uresničevanje potreb pokrajinske skupnosti v skladu z njenimi interesi. Optimalna regionalizacija bo 
zagotavljala možnosti za skladnejši regionalni razvoj, porast razvojnih potencialov in stabilnosti 
razvojnih procesov in nikakor ne poslabšanje sedanjih razmer in nove prostorske ter razvojne 
neuravnoteženosti. Pomenila bo racionalno organiziranost sistema javne uprave na regionalni ravni, 
splošno optimalno dostopnost do pokrajinskih (javnih) služb in vsebinsko usklajeno umestitev 
pokrajin v hierarhijo teritorialnih členitev. Skladno s Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji do leta 2020, se bo z ustanovitvijo pokrajin krepil partnerski odnos med organi države in 
lokalne samouprave, kar je pogoj za pospešen razvoj obeh sistemov. Po reformi lokalne samouprave 
je Slovenija v letu 1994 dotedanji enotirni upravni sistem nadomestila z dvotirnim, s čimer je bila 
postavljena jasna meja med lokalno samoupravo in državno upravo, vendar pa sistema nista ustrezno 
povezana, da bi zagotavljala učinkovito delovanje državne uprave na lokalni ravni ter predvsem 
učinkovito izvajanje javnih storitev. Z ustanovitvijo pokrajin se tako ponuja možnost (postopne) 
odprave dvotirnega upravnega sistema in vzpostavitev enotirnega sistema, v katerem bi prenesene 
državne naloge na lokalni ravni izvajale pokrajinske uprave.  
 
Temeljni namen in cilj teritorialne (regionalne) decentralizacije je učinkovito in pregledno 
upravljanje ter zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter 
zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja, ki mora temeljiti na zmanjšanju naraščajočih 
regionalnih razlik, krepitvi policentrizma, ohranjanju poseljenosti in izboljšanju možnosti za dvig 
blagostanja prebivalk in prebivalcev ter ekosistemov vseh geografskih območij Slovenije.  
 
Večje število pokrajin, katerih prebivalstvo ne bi dosegalo 100.000 prebivalcev je bilo ovrednoteno 
kot razvojno in sonaravno manj primerno, celo tvegano, saj bi bile šibke pokrajine pričakovana 
»žrtev« dejansko centralizacijskih teženj. Majhne pokrajine bi v globalizacijskem in digitalizacijskem 
procesu dodatno izgubljale možnosti opravljanja zahtevnejših nalog in javnih storitev ter ne bi 
ustrezale ekonomičnosti obsega, pojavljale bi se ovire pri oblikovanju sodobnega krožnega 
trajnostnega regionalnega gospodarstva, bile bi praktično neprimerljive z večino evropskih razvojnih 
regij, oteženo bi bilo enakopravno čezmejno medregionalno sodelovanje.  
 
Členitev geografsko mozaične Slovenije izrazitejših regionalnih razlik zgolj na manjše število (od 3 do 5 
oz. 6 makroregij) za naše razmere velikih razvojnih regij bi povzročilo nadaljevanje regionalnega razvoja 
v smeri zanemarjanja robnih geografskih območij in prevelike podrejenosti regionalnih središč nižje 
stopnje in mezo-regij oziroma regionalnih skupnosti. Regionalizacija oziroma členitev Slovenije na 8 
pokrajin je bila zasnovana na funkcijski, razvojno-oskrbno in gravitacijsko opredeljeni regiji, ki temeljno 
izhaja iz izbranih regionalizacijskih kriterijev:  
 

1. demografski kriterij: doseganje kritičnega makroregionalnega demografskega praga; 
2. urbani kriterij: hierarhija centralnih naselij mest Slovenije; 
3. ekonomskogeografski in političnogeografski kriterij: vplivna, gravitacijska območja regijskih 

središč; 
4. hidrogeografski kriterij: členitev na večja porečja; 
5. regionalno identitetni (skupnostni) kriterij: delno upoštevanje regionalne identitete prebivalcev 

(socialni kapital), ki je sicer zaradi velike geografske razčlenjenosti Slovenije praviloma vezana na 
manjše prostorske enote (Plut, 2019). 

 



V primeru členitve na 8 pokrajin bi bil v vseh primerih dosežen priporočen demografski prag Sveta 
Evrope, da naj bi imele ustanovljene pokrajine najmanj 100.000 prebivalcev. Funkcionalne regije z 
dovolj močnimi urbanimi središči morajo omogočati napredek manj razvitih, obrobnih delov Slovenije. 
Le regije z dovolj velikim razvojnim kapitalom in z več kot 100.000 prebivalcev, z večjimi pristojnostmi 
in zmožnostjo gravitacijskega tekmovanja z močnimi in večjimi regijami in mesti sosednjih držav 
omogočajo doseganje ciljev trajnostnega regionalnega razvoja in ohranjanje dejanske nacionalne 
suverenosti. Zgolj ekonomsko, zaposlitveno in storitveno dovolj močna regionalna središča lahko 
namreč enakopravno tekmujejo z večjimi mesti sosednjih držav in gospodarsko in kulturno krepijo 
dovolj razvojno močne obmejne regije Slovenije.   
 
Predlagamo, da se Slovenija teritorialno členi na 10 pokrajin s podelitvijo posebnega statusa Mestni 
občini Ljubljana in Mestni občini Maribor, ki imata izkazano najvišjo stopnjo centralnosti in sta največji 
urbani središči v Sloveniji z več kot 100.000 prebivalci. V primeru členitve na predlaganih 10 pokrajin s 
posebnim statusom Mestne občine Ljubljane in Mestne občine Maribor bi bil v vseh pokrajinah in 
mestnih občinah s posebnim statusom dosežen priporočen demografski prag Sveta Evrope, da naj bi 
imele ustanovljene pokrajine najmanj 100.000 prebivalcev in ob tem ne bi presegale 300.000 
prebivalcev, kar je ustrezno z vidika upravne, politične in fiskalne decentralizacije.  
 
Ob določitvi mej desetih pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana in Mestne občine 
Maribor naj bi Osrednjeslovenska pokrajina obsegala območja naslednjih občin: 
 
 

Osrednjeslovenska pokrajina 

 
šifra občine občina št. prebivalcev* površina 

150 Bloke 1.597 75 km2 

5 Borovnica 4.542 42,3 km2 

8 Brezovica 12.379 91 km2 

13 Cerknica 11.455 241 km2 

20 Dobrepolje 3.813 103 km2 

21 Dobrova - Polhov Gradec 7.846 118 km2 

22 Dol pri Ljubljani 6.203 33 km2 

23 Domžale 36.066 72 km2 

32 Grosuplje 20.402 134 km2 



162 Horjul 2.919 33 km2 

37 Ig 7.292 99 km2 

39 Ivančna Gorica 16.817 227 km2 

43 Kamnik 29.256 266 km2 

48 Kočevje 15.799 555 km2 

164 Komenda 6.357 24 km2 

165 Kostel 654 56 km2 

208 Log - Dragomer 3.664 11 km2 

64 Logatec 14.067 173 km2 

65 Loška dolina 3.687 167 km2 

66 Loški Potok 1.825 135 km2 

68 Lukovica 5.863 75 km2 

71 Medvode 16.449 78 km2 

72 Mengeš 7.874 22 km2 

77 Moravče 5.492 61 km2 

88 Osilnica 390 36 km2 

104 Ribnica 9.431 154 km2 

179 Sodražica 2.254 50 km2 

123 Škofljica 11.904 43,3 km2 

194 Šmartno pri Litiji 5.553 95 km2 

186 Trzin 3.809 8,6 km2 

134 Velike Lašče 4.443 103 km2 

138 Vodice 4.910 31 km2 

140 Vrhnika 16.969 116 km2 

 skupaj: 301.981 3.528,2 km2 

 
Na podlagi predloga Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) bo izvedena postopna prerazporeditev 
javnofinančnih sredstev med državo v sorazmerju s prenesenimi decentraliziranimi pristojnostmi. 
Področja nalog, ki bodo postopoma, v časovnem obdobju od ustanovitve pokrajin do leta 2030, s 
področnimi zakoni prenesena v pristojnost pokrajin, ureja predlog tega zakona. Pregled nalog s 
predlogi sprememb in dopolnitev 157 področnih zakonov je podan v katalogu 'Pristojnosti in naloge 
pokrajin', ki je priloga k temu zakonu.  
 
Okvirna ocena finančnih sredstev za financiranje nalog, ki se bodo prenesle na pokrajine do začetka 
delovanja pokrajin s 1.1.2023 je bila pripravljena izhajajoč iz ocene stroškov neposrednih uporabnikov 
državnega proračun in na podlagi predhodne analize področnih zakonov v zvezi s prenosom 
pristojnosti, ocenjenih stroškov dela, materialnih stroškov, sredstev za razvojne programe, ter 
investicij. 
 
Z ustanovitvijo pokrajin in začetkom njihovega delovanja s 1.1.2023 se bo odpravil dvotirni upravni 
sistem s prezaposlitvijo javnih uslužbencev iz (58) upravnih enot na pokrajinske uprave in prenosom 
nalog, ki jih na lokalni ravni izvajajo upravne enote, v pristojnost pokrajin. Ocena finančnih posledic 
prenosa nalog upravnih enot na pokrajine izhaja iz predpostavke celotnega prenosa nalog upravnih 
enot na pokrajine.  
 
Ocena finančnih posledic ustanovitve pokrajin z odpravo dvotirnega upravnega sistema in 
vzpostavitvijo pokrajinskih uprav na dan 31.1.2023 znaša 91.878.320,57 €. Skupna ocena finančnih 
posedic ustanovitve pokrajin z odpravo dvotirnega upravnega sistema in vzpostavitvijo pokrajinskih 
uprav ter prenosom nalog v pristojnost pokrajin pa na dan 1.1.2023 znaša 176.328.320,57 €. 
 
 



Kratek povzetek osnutkov pokrajinske zakonodaje 
 

a) Zakon o ustanovitvi pokrajin (ZUPok) 
 
Pokrajine so nova struktura upravljanja, ki bo zapolnila vrzel med občinami in državo in bo primerno 
mesto za uresničevanje načela subsidiarnosti oziroma za nujno potrebno decentralizacijo in 
demokratizacijo naše države. 
 
Predvideno je, da se Slovenija teritorialno členi na 10 pokrajin s podelitvijo posebnega statusa Mestni 
občini Ljubljana in Mestni občini Maribor, ki imata izkazano najvišjo stopnjo centralnosti in sta največji 
urbani središči v Sloveniji z več kot 100.000 prebivalci. V primeru členitve na predlaganih 10 pokrajin s 
posebnim statusom MOL in MOM bi bil v vseh pokrajinah in mestnih občinah s posebnim statusom 
dosežen priporočen demografski prag Sveta Evrope, da naj bi imele ustanovljene pokrajine najmanj 
100.000 prebivalcev in ob tem ne bi presegale 300.000 prebivalcev, kar je ustrezno z vidika upravne, 
politične in fiskalne decentralizacije. 
 
Slika:  Teritorialna členitev Slovenije na 10 pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana 

in Mestne občine Maribor 

 
Kot je razvidno, je predvidena ustanovitev naslednjih pokrajin: 

1) Dolenjsko-belokranjska pokrajina; 
2) Gorenjska pokrajina; 
3) Goriška pokrajina; 
4) Koroško-šaleška pokrajina; 
5) Osrednjeslovenska pokrajina; 
6) Savinjska pokrajina; 
7) Štajerska pokrajina; 
8) Pomurska pokrajina; 
9) Primorsko-notranjska pokrajina; 
10) Zasavsko-posavska pokrajina. 

 
Občina Trzin bi bila, kot je razvidno, del Osrednjeslovenske pokrajine, katere sedež bi bil v Domžalah. 
Zakon določa tudi sedeže pokrajin, pa tudi začasne sedeže pokrajinskega sveta in sveta občin (slednja 
sedeža sicer določi pokrajinski svet s Statutom pokrajine).  



Osrednjeslovenska pokrajina obsega občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, 
Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, 
Komenda, Kostel, Log – Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, 
Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. 
Na območju pokrajine, ki obsega 3.528,2 km2, živi 301.981 prebivalcev. 
 
Sedež Osrednjeslovenske pokrajine je (kot navedeno, predviden) v Domžalah. Sedež pokrajinskega 
sveta je predviden v Grosupljem, sedež sveta občin pa v Kočevju. Prvi pokrajinski svet 
Osrednjeslovenske pokrajine šteje 45 članov. 
 
Zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih 
in investicijskih programov se med Osrednjeslovensko pokrajino in Mestno občino Ljubljana ustanovi 
zveza pokrajin. Pristojnosti in naloge, ki jih ureja zveza pokrajin, določi zakon. 
 
Z ustanovitvijo pokrajin in začetkom njihovega delovanja s 1. januarjem 2023 se bo odpravil dvotirni 
upravni sistem s prezaposlitvijo javnih uslužbencev iz (58) upravnih enot na pokrajinske uprave in 
prenosom nalog, ki jih na lokalni ravni izvajajo upravne enote, v pristojnost pokrajin. 
 

b) Zakon o pokrajinah (Zpok) 
 
Zakon določa, da je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki samostojno v skladu z ustavo in 
zakonom ureja in opravlja zadeve iz svoje pristojnosti v korist prebivalk in prebivalcev pokrajine. 
Pokrajinsko samoupravo uresničuje pokrajinski svet, ki ga sestavljajo voljene članice in člani. Pokrajina 
je pravna oseba javnega prava, zastopa pa jo predsednica oz. predsednik pokrajine (voli ga/jo 
pokrajinski svet z večino glasov vseh članov). 
 
Pokrajina tako opravlja naslednje naloge: 

- lokalne zadeve širšega pomena; 
- z zakonom določene zadeve regionalnega pomena; 
- posamezne naloge iz državne pristojnosti, katerih opravljanje je nanjo prenesla država z 

zakonom. 
 
Osnutek zakona v svojem 9. členu določa, da pokrajina kot izvirne naloge samostojno opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena, ki jih določi s svojim predpisom ali so določene z zakonom in so skupne 
območjem več občin. Lokalne zadeve širšega pomena so zlasti naloge: 

- zagotavljanja storitev splošnega pokrajinskega pomena, 
- z zakonom določenih nalog občin ter storitev splošnega pomena, ki so skupne območjem več 

občin (s predpisom, s katerim se določijo te naloge, se določijo občine, na območje katerih se 
naloge nanašajo, če občine s tem soglašajo).  

 
Lokalne zadeve širšega pomena so v skladu z ustavo v izvirni pristojnosti pokrajine. Določi jih pokrajina 
s svojim predpisom, ali pa so določene z zakonom. Pomembno pa je, da gre za lokalne zadeve, skupne 
območjem več občin. Zlasti gre za zagotavljanje storitev splošnega pomena, gospodarskih in 
negospodarskih, za območje cele pokrajine ali za območje več občin v pokrajini, pa tudi nalog, ki jih 
zakon opredeljuje kot naloge samoupravnih lokalnih skupnosti, torej pokrajin in občin, nanašajo pa se 
na območje več občin v pokrajini. Pri teh nalogah je pomembna razmejitev pristojnosti med občinami 
in pokrajino. Razmejitev je mogoče opraviti z zakonom, kjer taka razmejitev glede na velike razlike v 
velikosti, zmogljivostih in interesih občin predvsem pa mestnih občin v pokrajini ni smiselna, pa zakon 
prepušča razmejitev samostojni odločitvi pokrajine. S tem je na ravni celotne države sicer dopuščena 
asimetrija opravljanja posameznih nalog občin in pokrajin, kar pa je v skladu z raznovrstnostjo potreb 
in interesov prebivalcev posameznih območij ter zmožnostmi občin. 
 



Z ustanovitvijo pokrajin bo izvedena postopna prerazporeditev javnofinančnih sredstev med državo in 
pokrajinami v sorazmerju s prenesenimi decentraliziranimi pristojnostmi. Področja nalog, ki bodo 
postopoma, v časovnem obdobju od sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin do leta 2030 s področnimi 
zakoni prenesena v pristojnost pokrajin, ureja predlog Zakona o pokrajinah. Predlog nalog, ki se bodo 
postopno prenesle v pristojnost pokrajin s predlogi sprememb in dopolnitev 151 zakonov je v podan v 
katalogu ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’, ki je dostopen na spletnem naslovu 
www.pokrajine.si/pristojnosti-pokrajin/. 
 
Tako pokrajina kot izvirne naloge opravlja z zakonom določene naloge regionalnega pomena, in sicer: 
  

1. pripravlja in sprejema dolgoročne strateške razvojne dokumente za pospeševanje razvojne 
odličnosti na ekonomskem, okoljskem in socialnem področju ter določa cilje regionalnega 
razvoja in zagotavlja skladen razvoj celotnega območja pokrajine in zagotavlja koherentnost 
oblikovanja regionalnih razvojnih politik s Strategijo razvoja Slovenije, sprejema regionalni 
razvojni program in ukrepe za izvajanje regionalnega razvojnega programa; 

2. pripravlja in sprejema regionalne prostorske akte kot podlage za pripravo izvedbenih 
dokumentov na lokalni ravni; 

3. sprejema načrte razvoja prometnega sistema v pokrajini in izvaja programe ukrepov na 
področju cestnega prometa, gradi in vzdržuje pokrajinske ceste, določa prometno ureditev na 
pokrajinskih cestah in površinah za mirujoči promet pokrajinskega pomena, izvaja naloge 
preventive in vzgoje v cestnem prometu, ter ureja plovbo na celinskih vodah; 

4. načrtuje politiko in sprejema programe za pospeševanje gospodarskega razvoja, razvoja 
turizma in zagotavlja izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in turizma; 

5. sprejema energetski koncept pokrajine, koordinira lokalne energetske koncepte in izvaja 
programe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije; 

6. sodeluje pri načrtovanju strukturne kmetijske politike in izvaja ukrepe državnih pomoči 
regionalnega pomena ter sodeluje pri pripravi programa za razvoj podeželja in ribištva; 

7. sprejema stanovanjski program za izvajanje stanovanjske politike regionalnega pomena, 
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj in stanovanjskih 
stavb;  

8. izvaja zemljiško politiko regionalnega pomena; 
9. sprejema in izvaja programe varstva okolja, varstva naravnih vrednot in programe upravljanja 

voda za izvajanje storitev upravljanja voda ter sprejema ukrepe varstva okolja; 
10. sprejema programe razvoja visokega šolstva in raziskav regionalnega pomena ter ustanavlja 

regionalne znanstvene in izobraževalne institucije; 
11. sprejema in izvaja regionalne programe razvoja šolstva in športa ter na posameznih področjih 

vzgoje in izobraževanja ter športa določa izvajalcev programov, ustanavlja in financira vzgojne 
izobraževalne zavode ter zavode s področja športa; 

12. sprejema in izvaja program zdravstvenega varstva, ustanavlja javne bolnišnice regionalnega 
pomena in zagotavlja njihovo mrežo na območju pokrajine, sprejema programe na področju 
preprečevanja uporabe prepovedanih drog in obravnave uživalcev prepovedanih drog, 
programe njihovega zdravljenja in socialne rehabilitacije, zagotavlja izvajanje ukrepov na 
področju javnega zdravja, usklajuje nujno medicinsko pomoč, zagotavlja izvajanje 
specialističnega zdravljenja, ustanovi svet za zdravje in zavod za zdravstveno varstvo; 

13. načrtuje in organizira socialnovarstvene storitve in programe s področja dela, družine in 
socialnega varstva; 

14. sprejema programe razvoja kulturnih dejavnosti in izvaja ukrepe za zagotavljanje javnega 
interesa za kulturo, zagotavlja naloge območnih knjižnic, regionalne naloge sklada za kulturne 
dejavnosti in ustanavlja javne zavode na področju kulture (pokrajinski arhivi, muzeji in galerije, 
poklicna gledališča, restavratorska središča, zavod za upravljanje dediščine in kulturnih 
spomenikov ter za upravljanje javne kulturne infrastrukture); 

http://www.pokrajine.si/pristojnosti-pokrajin/


15. sprejema programe in izvaja ukrepe zaščite in reševanja, usmerja osebno in vzajemno zaščito 
z organiziranjem svetovalne službe, določa posebne ukrepe varstva pred požarom ter razglaša 
povečano požarno ogroženost in zagotavlja prenos opozoril, napotil ali prepovedi prebivalstvu 
med povečano požarno ogroženostjo in ob velikih požarih, organizira, opremlja in vodi sile za 
zaščito, ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesrečna območju pokrajine ter načrtuje 
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih 
nesrečah ter ocenjuje škodo, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, sprejme z zakonom 
določene ukrepe za varstvo pred utopitvami; 

16. načrtuje in izvaja ukrepe za integracijo tujcev, zagotavlja mrežo pomoči pri integraciji;  
17. ureja in opravlja druge naloge regionalnega pomena, ki se določijo z zakonom. 

 
Pokrajina izvršuje naloge iz državne pristojnosti, ki se določijo z zakonom, in se nanašajo na upravne 
naloge s področja gospodarstva, turizma in gostinstva, kmetijstva, razlastitev in služnosti v javnem 
interesu, upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenja 
registrov na stanovanjskem področju (na kratko oz. posplošeno to pomeni, da se bo na pokrajine 
preneslo izvajanje nalog, ki jih opravljajo upravne enote). 
 
Pokrajina tudi opravlja naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti, in sicer naloge: 

- gradbenih inšpektorjev po zakonu, ki ureja gradnjo, 
- inšpektorjev za okolje in naravo po zakonih, ki urejajo varstvo okolja, varstvo voda, ohranjanje 

narave in ravnanja z genetsko spremenjenimi organizmi, 
- tržnih inšpektorjev po zakonih, ki urejajo varstvo potrošnikov, potrošniške kreditov, splošno 

varnost proizvodov in tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, 
- inšpektorjev nadzora delovnih razmerij po zakonih, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge 

prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanja doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri 
upravljanju ter stavke, 

- inšpektorjev nadzora varnosti in zdravja pri delu po zakonih, ki urejajo varnost in zdravje pri 
delu, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in omejevanje porabe alkohola, 

- inšpektorjev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po zakonih, ki urejajo kmetijstvo, 
živinorejo, kmetijska zemljišča, semenski material kmetijskih rastlin, varstvo novih sort rastlin, 
fitofarmacevtska sredstva, mineralna gnojila, gensko spremenjene organizme, zdravstveno 
varstvo rastlin, semenski material kmetijskih rastlin, gozdove, gozdni reprodukcijski material, 
ohranjanje narave, varstvo okolja, zaščito živali, lovstvo in divjad, morsko ribištvo, sladkovodno 
ribištvo, veterinarskih merilih skladnosti, krmo, ionizirajoče sevanje, vino in druge proizvode iz 
grozdja in vino, 

- inšpektorjev za ceste po zakonu, ki ureja javne ceste, in zakonu, ki ureja varnost cestnega 
prometa. 

 
Organi pokrajine so: 

- pokrajinski svet (šteje 31 do 45 članov, ki so neposredno voljeni za mandatno obdobje 4 let); 
- predsednik pokrajine (ker sta 22. in 23. člen osnutka zakona neusklajena, ni jasno, ali je 

predsednik voljen na neposrednih volitvah ali ga voli pokrajinski svet z večino glasov vseh 
članov); 

- nadzorni odbor pokrajine (najvišji organ nadzora javne porabe v pokrajini, ki šteje 5 članov; 
imenuje jih pokrajinski svet); 

- svet občin. 
 
Zakon v svojem 29. členu predvideva Svet občin, ki ga sestavljajo županje in župani občin z območja 
pokrajine. Svet občin lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina županov. Svet občin sprejema 
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, predseduje pa mu predsednik pokrajine.  
 
Svet občin obravnava in daje mnenja o zadevah iz pristojnosti pokrajinskega sveta, ki se nanašajo na: 



- regionalni razvojni program in ukrepe za izvajanje regionalne razvojne politike, 
- prostorske ureditve regionalnega pomena, 
- spodbujanje investicij na območju pokrajine, 
- naloge pokrajine, ki jih ureja kot lokalne zadeve širšega pomena za območje več občin. 

 
Svet občin lahko v 8 dneh po sprejetju odločitev pokrajinskega sveta zahteva, da pokrajinski svet o njih 
ponovno odloča. V zahtevi za ponovno odločanje predlaga svet občin spremembe in dopolnitve 
sprejete odločitve v obliki amandmajev, o katerih mora pokrajinski svet odločiti v postopku ponovnega 
odločanja. Pokrajinski svet ponovno odloča z večino glasov vseh članov. 
 
Za opravljanje upravnih nalog iz pristojnosti pokrajine in prenesenih upravnih nalog države se ustanovi 
pokrajinska uprava, ki jo sestavljajo pokrajinski upravni organi. Za opravljanje upravnih nalog pokrajine 
in prenesenih upravnih nalog države, ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, 
delujejo enote pokrajinske uprave (vodi jih direktor/direktorica). Območja enot pokrajinske uprave se 
določijo tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost upravnih storitev vsem skupinam 
prebivalcev pokrajine. 
 
Za sodelovanje med pokrajinsko upravo, občinskimi upravami ter organizacijskimi enotami 
ministrstev,… se za območje pokrajinske uprave ustanovi koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo 
direktor pokrajinske uprave, načelniki pokrajinskih upravnih organov, načelniki enot pokrajinske 
uprave, župani oziroma direktorji občinskih uprav (oz. njihovi pooblaščenci) in predstojniki 
organizacijskih enot ministrstev in organov v njihovi sestavi. Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja 
v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo dela pokrajinske uprave z namenom zagotoviti čim bolj usklajeno 
delovanje javne uprave na območju pokrajine in usklajeno reševanje organizacijskih, prostorskih, 
materialnih vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja in podobnih vprašanj. 
 
69. člen ZPok sicer predvideva, da se prenos pristojnosti na pokrajine izvede najpozneje do 31. 
decembra ... (brez letnice), in sicer z uskladitvijo zakonov, ki urejajo zadeve na teh področjih, s tem 
zakonom (torej z ZPok). Če omenjena uskladitev ni opravljena, se prenos pristojnosti izvede s posebnim 
zakonom, ki začne veljati 1. januarja ... (brez letnice). Nadalje je predvideno tudi, da se zakoni, ki urejajo 
sistem javnih financ in sistem javne uprave, uskladijo z ZPok najpozneje do .... Naloge upravnih enot, 
ki na omenjeni podlagi ne bodo prenesene z zakonom v izvrševanje pokrajinam, se prenesejo 
najpozneje do ... . 
 
Predvideno je, da se z omenjenimi zakoni določijo tudi ustanoviteljske pravice ter stvarno in finančno 
premoženje države, ki se s ... prenesejo na pokrajine. Finančne obveznosti državnega proračuna, 
prevzete do dne prenosa, se ne bodo prenesle na pokrajine. Prav tako pa je predvideno, da pokrajine 
s ... vstopijo v koncesijske in druge pogodbe, sklenjene za izvajanje javnih služb, opravljanje nalog v 
javno korist, posebne pravice na javnem dobru ter izkoriščanje naravnega bogastva iz pokrajinske 
pristojnosti. 
 
Poslovni prostori, ki so potrebni za delovanje pokrajine, se kot nepremično premoženje države 
neodplačno odsvojijo in prenesejo na pokrajino. Če država nima na razpolago ustreznih poslovnih 
prostorov, zagotovi prostore občina, na območju katere je sedež pokrajine. Če občina soglaša, se 
prostori proti plačilu prenesejo v last pokrajini, sicer pa se sklene pogodba o uporabi prostorov, v kateri 
določijo rok uporabe ter nadomestilo za uporabo in stroške. 
 
Javne uslužbence, zaposlene v organih državne uprave, ki so do začetka dela pokrajin opravljali naloge, 
ki so prešle v pristojnost pokrajin, prevzamejo pokrajine v pokrajinske uprave, najpozneje v 60 dneh 
po konstituiranju pokrajine. Prav tako prevzamejo pokrajine v pokrajinske uprave javne uslužbence, 
zaposlene v občinskih upravah občin z območja pokrajine, ki so opravljali naloge, ki so prešle v 
pristojnost pokrajin (najpozneje v 60 dneh po sprejetju predpisa iz tretjega odstavka 9. člena ZPok). 



Področja nalog pokrajine so (kot navedeno) določena z 9. (lokalne zadeve širšega pomena), 10. (naloge 
regionalnega pomena) in 11. (prenesene državne naloge) členom osnutka ZPok. Ožja strokovna 
skupina je pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in nalog pokrajin’, ki omogoča pregled lokalnih 
zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki se bodo do leta 2030 prenesle 
v izvajanje pokrajinam. 
 
Pristojnosti pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor 
pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oziroma 
bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin, so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v 
podpoglavja. Omenjeni predpisi in posamezne pristojnosti na njihovi podlagi so navedeni v dokumentu 
na straneh 123. do 311.  
 

c) Zakon o financiranju pokrajin (ZFPok) 
 
Predlog zakona določa vire financiranja pokrajin. Ti so: 

- prihodki od dela dohodnine,  
- davka na dohodek pravnih oseb in  
- drugi davčni viri, določeni z zakoni, s katerimi se bodo prenesle naloge v pristojnost pokrajin 

ter  
- drugi viri, kot so plačila za storitve javnih služb, prihodki od premoženja, dodatna sredstva 

države in skladov Evropske unije ter zadolževanje (sem npr. sodijo tudi prihodki od vodnih 
povračil, povračil za uporabo javnih cest, samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, 
okoljske dajatve,…). 

 
Predlog zakona ureja financiranje prenesenih nalog posebej. Gre za posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, ki jih država z zakonom prenese pokrajinam v opravljanje. Za te naloge država zagotavlja 
financiranje. 
 
Financiranje nalog iz izvirne pristojnosti pokrajine, to je nalog, ki so z zakonom opredeljene kot lokalne 
zadeve širšega pomena in nalog regionalnega pomena, temelji na ugotovitvi primernega obsega 
sredstev za financiranje teh nalog na prebivalca v državi ter na izračunu primerne porabe posamezne 
pokrajine. Za izračun primerne porabe pokrajine se upoštevajo: 

- skupno število prebivalcev s stalnim prebivališčem v pokrajini, 
- število prebivalcev med 15 in 24 letom, 
- število prebivalcev starejših od 65 let in 
- površina pokrajine, 
- indeks razvitosti pokrajine. 

 
Izračun primerne porabe temelji na izračunu povprečnine. To je primeren obseg sredstev za 
financiranje nalog pokrajin na prebivalca v državi, ki se ugotavlja v skladu z metodologijo za izračun 
primernega obsega odhodkov pokrajinskega proračuna za naloge na posameznih področjih in 
metodologijo za izračun povprečnine, ki ju z uredbo določi vlada. 
 
Pokrajina financira naloge iz svoje pristojnosti samostojno na podlagi svojega proračuna. Pokrajini 
pripadajo z zakonom določeni prihodki oziroma del prihodkov iz davkov in drugih dajatev v sorazmerju 
z njenimi nalogami. Pokrajini, ki s temi prihodki ne more financirati svojih nalog, se zagotovijo dodatna 
sredstva iz državnega proračuna.  
 
Če je z zakonom na pokrajino preneseno opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora 
država pokrajini zagotoviti sredstva v sorazmerju z vrsto in obsegom prenesenih nalog. Če je v soglasju 
z občino na pokrajino preneseno opravljanje posameznih nalog iz občinske pristojnosti, mora občina 
pokrajini zagotoviti sredstva v sorazmerju z vrsto in obsegom prenesenih nalog. 



Kratek povzetek dosedanjega dogajanja na tem področju 
 
V letu 2007 je Vlada RS pripravila osnutke 3 zakonov o pokrajinah, pri čemer je bilo predvideno, da se 
Slovenija razdeli na največ 14 pokrajin: Dolenjska pokrajina, Gorenjska pokrajina, Goriška pokrajina, 
Koroška pokrajina, Notranjska pokrajina, Osrednjeslovenska pokrajina, Podravska ali Osrednja 
Štajerska pokrajina, Pomurska pokrajina, Posavska pokrajina, Primorska pokrajina, Savinjska pokrajina, 
Savinjsko-šaleška pokrajina, Spodnjepodravska ali Vzhodna štajerska pokrajina ter Zasavska pokrajina.  
 
Občina Trzin bi po tedanjem predlogu sodila v Osrednjeslovensko pokrajino, in sicer skupaj z 
naslednjimi občinami: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Komenda, Litija, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, 
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Kamnik, Velike Lašče, Vodice in 
Vrhnika. Sedež pokrajine je bil predviden V Ljubljani. Zgolj za primerjavo z aktualnim predlogom je 
potrebno omeniti še, da bi Osrednjeslovenska pokrajina merila 2.555 km2, v njej pa bi živelo 498.024 
prebivalcev. 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je v tedanji sestavi tematiko obravnaval na 7. redni seji dne 16. 07. 2007 in 
glede oblikovanja pokrajin tudi zavzel sledeče stališče: 
 
1. Predlog območij je neustrezen in neutemeljen, saj ni mogoče ugotoviti po kakšnih kriterijih so bili 
oblikovani tako različni in neenakovredni predlogi območij predlaganih pokrajin, zato občinski svet 
Občine Trzin predlaga, da se postopek ustavi oziroma vrne na začetek. 

 

2. Občinski svet Občine Trzin se zavzema za veliko nižje število pokrajin; če je le mogoče za pet pokrajin, 
ki naj temeljijo na zgodovinski členjenosti Slovenije (Prekmurje, Štajerska, Kranjska, Primorska oz. 
Goriška in območje Ljubljane kot posebna pokrajina) ali kvečjemu za devet pokrajin, utemeljenih na t. 
i. zemljepisni členitvi Slovenije (Prekmurje, Štajerska, Koroška, Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, 
Goriška, Istra in območje Ljubljane kot posebna pokrajina); 

 

3. Kolikor bo predlagatelj (Vlada RS) vztrajal pri številu pokrajin, ki bi presegalo številko 10, občinski 
svet Občine Trzin sodi, da ni nikakršnega razloga za vztrajanje pri številki 14 in sedaj predlagani 
razčlenitvi Slovenije in zahteva, da se predlagana Osrednjeslovenska pokrajina razdeli tako, da bo 
Mestna občina Ljubljana (morda razširjena s katero od primestnih občin, ki bo to želela) imela status 
samostojne pokrajine, in da se območje občin  Podjetne regije (Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, 
Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice), morda razširjeno z vključitvijo še katere od sosednjih občin, ki bi to 
želela, oblikuje kot samostojna pokrajina, katere osnovo bo predstavljalo porečje Kamniške Bistrice 
oziroma nekdanji okraj, znotraj katerega je bil večji teh občin nekoč že povezan.  

 

4.  Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da osnova za oblikovanje pokrajin ne more biti samo doslej 
veljavna statistična razčlenjenost Slovenije oziroma zelo neenakovredna členitev na domnevne 
gospodarske regije, temveč morajo biti odločilnega pomena tradicija, ki ostaja podlaga pokrajinskih 
identitet in zavest o pokrajinski pripadnosti prebivalstva (Štajerci, Kranjci, Gorenjci, Dolenjci, Primorci 
itd.), in ki ju potrjujejo tudi členitev slovenskega jezika v narečja in kulturna raznolikost, celo različne 
stavbne tradicije ipd., nadalje zadostna kritična masa (prebivalstva in gospodarstva) po pokrajinah, 
zemljepisna razčlenjenost Slovenije itd. 

 
 
 



Mnenje Občine TRZIN na osnutke sedaj predlagane pokrajinske zakonodaje 
 
Na podlagi poziva Državnega sveta RS občinam, naj se opredelijo do novih osnutkov pokrajinske 
zakonodaje, so župani občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, 
Komenda in Vodice v januarju 2021 na skupnem posvetu že zavzeli stališče, naj se Osrednjeslovenska 
pokrajina deli na dva dela, in sicer severnega in južnega, saj je predvideno območje Osrednjeslovenske 
pokrajine preveč raznoliko in bi bila takšna pokrajina praktično nefunkcionalna. Predlagali so tudi, da 
se centralna oblast organizira na enem mestu, saj razpršenost organov ni funkcionalna niti 
ekonomična. Prav tako pa so zahtevali, naj se pred sprejetjem pokrajinske zakonodaje natančno 
pojasni in ovrednoti odvzem finančnih sredstev in virov financiranja občin ter prenos pristojnosti iz 
države in občin na pokrajine. Dejstvo je namreč, da iz predloženih osnutkov zakonodaje ti podatki niso 
razvidni, niti se jih po našem mnenju ne da vsaj okvirno ovrednotiti. 
 
Omenjeno stališče so župani sprejeli, upoštevajoč tudi že nekajkrat izraženo mnenje o oblikovanju 
»svoje« pokrajine v okviru t. i. »podjetne regije«, pri čemer seveda seznam občin, ki bi bile vključene v 
to pokrajino, ni nujno zaključen. Omeniti pa je potrebno, da občine podpisnice omenjenega stališča s 
skupno 105.830 prebivalci že same izpolnjujejo kriterij oz. priporočilo Sveta Evrope, naj bi imele 
ustanovljene pokrajine najmanj 100.000 prebivalcev in ob tem ne bi presegale 300.000 prebivalcev. 
Navedene občine skupno merijo 593 km2.  
 
Župani omenjenih občin so sicer na posvetu večinoma menili, da je zavzetje stališča že zadosten signal 
zakonodajalcu glede mnenja teh občin na osnutke pokrajinske zakonodaje. Ne glede na navedeno ter 
z namenom seznanitve širše javnosti (ter sodelovanja le-te pri oblikovanju stališča) je predlagatelj 
pripravil osnutek sklepov, za katere predlaga, da ga Občinski svet Občine Trzin obravnava in sprejme. 
 
Strokovne službe DS RS so občinam sicer posredovale osnutek sklepa, ki naj bi ga občine sprejele, 
vendar pa predlagatelj meni, da Občinski svet Občine Trzin sklepa v takšni vsebini ne more sprejeti. 
Dejstvo je namreč, da je po našem mnenju najprej potrebno sprejeti okvirno odločitev glede 
oblikovanosti posamezne pokrajine ter njenih organih in pristojnostih, šele nato se bo lahko odločalo 
o podrobnostih. Tako predlagatelj predlaga, da se občinski svet v tej fazi še ne opredeljuje do tega, kje 
bo sedež pokrajine ter o pripombah na posamezne člene, saj je dejstvo, da je zakonodajalca najprej 
potrebno opozoriti na osnovna dejstva, t. j. na to, da Osrednjeslovenska pokrajina ni oblikovana 
primerno, pa tudi na to, da pristojnosti in finančna sredstva niso dovolj določno opredeljena. Šele po 
izvedbi popravkov v tej smeri se bo mogoče opredeliti tudi do konkretnih določb posameznih zakonov. 
 
 

Peter LOŽAR 
                                                                                                         ŽUPAN 

 
 
 
Priloge:   

- Priloga št. 1: STALIŠČA OBČIN – do osnutka pokrajinske zakonodaje; 
- Samo v elektronski obliki na spletni strani občine - Priloga št. 2: DRŽAVNI SVET – predlog sklepa 

o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje; 
- Samo v elektronski oblik na spletni strani občine - Priloga št. 3: ZBORNIK POKRAJINE – osnutki 

zakonov. 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 20. redni seji, dne 23. junija 2021 sprejel 
 

SKLEP 
 

1. Predlagamo delitev Osrednjeslovenske pokrajine na dva dela, severni in južni del. Območje 

je zaradi zgodovinskih, geografskih in krajinskih, upravnih, prometnih in drugih razvojnih 

razlogov preveč raznoliko. Zaradi različnih potreb in načina funkcioniranja ter življenja v tem 

območju, ki jih narekujejo navedeni razlogi, bi bila tako zasnovana Osrednjeslovenska 

pokrajina nefunkcionalna. Izračuni kažejo, da je severni del regije dovolj velik, da bi lahko 

ustrezno in učinkovito izvrševal svoje naloge. 

2. Predlagamo organiziranje centralne oblasti na enem mestu. Dosedanje izkušnje kažejo, da 

pretirana razpršenost organov ne omogoča optimizacije javnega servisa, tako z vidika 

uporabnikov kot stroškov. 

3. Pred sprejetjem pokrajinske zakonodaje naj se v predlogih natančno pojasni in ovrednoti 
prenos pristojnosti iz občin na pokrajine. Predlagamo, da se odvzem finančnih sredstev in 
virov financiranja občin ter njihov prenos na občine, prenos kadrov iz občin na pokrajine, 
prenos občinske lastnine na pokrajine, prenos kapitalskih deležev, ustanoviteljskih deležev, 
drugih pravic in terjatev iz občin na pokrajine natančno popiše po vsebini in ovrednoti po 
občinah ali po prebivalcu. 
 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 031-0001/2020                        Župan Občine Trzin 
Datum: 23. 6. 2021               Peter LOŽAR, l. r.   
 

 


