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Številka: 003-03-1/2022/33   EPA 157-IX                                             Predlog 
003-03-3/2022/21   EPA 158-IX  
003-03-2/2022/27   EPA 159-IX                             

Ljubljana, 7. 2. 2023 
                                                
 
Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji 15. 2. 2023, na podlagi 67. člena 
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 
55/20, 123/20 in 67/22), sprejel  
 

S KLE P ,  
 
da na podlagi prvega odstavka 118. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07–UPB, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21–odl. US in 111/21) iz 
zakonodajne procedure umika: 
 

 Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), EPA 157-IX,  

 Predlog zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), EPA 158-IX, in  

 Predlog zakona o pokrajinah (ZPok), EPA 159-IX. 
 

Obrazložitev: 
 

Državni svet je na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce na 53. seji 6. 7. 2022 
sprejel in v zakonodajni postopek vložil naslednje zakonodajne iniciative: Predlog 
zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), EPA 157-IX, Predlog zakona o financiranju 
pokrajin (ZFPok), EPA 158-IX in Predlog zakona o pokrajinah (ZPok), EPA 159-IX.  
 
Predlogi zakonov so trenutno v fazi druge obravnave v Državnem zboru. Ker so 
vsebinsko povezani s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
lokalnih volitvah (ZLV-K) – druga obravnava, EPA 18-IX, se bo njihova obravnava v 
skladu s 117. členom Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21– odl. US in 111/21; v 
nadaljevanju: PoDZ-1) začela po končanem zakonodajnem postopku v zvezi z ZLV-
K, EPA 18-IX. Slednji se je zaključil na 6. seji Državnega zbora 27. 1. 2023. 
Posledično se predvideva, da bodo zgoraj navedeni predlogi zakonov, ki urejajo 
pokrajine in jih je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet, obravnavani 
na seji Državnega zbora v marcu 2023.  
 
Predlogi treh zakonov, ki urejajo pokrajine, so bili pripravljeni in vloženi v 
zakonodajno proceduro v okviru prejšnjega – VI. mandata Državnega sveta. Vlada 
Republike Slovenije je k predloženim predlogom zakonov podala negativna mnenja, 
iz pripomb posameznih lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov pa izhaja, da bi bilo 
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treba ustreznost določenih konceptov oz. posameznih predlaganih rešitev ponovno 
pretehtati.   
 
Predlogi zakonov, v pripravo katerih je bilo vloženega ogromno truda, predstavljajo 
dobro osnovo za nadaljevanje procesa ustanovitve pokrajin, a bi bilo pred končnim 
odločanjem v Državnem zboru treba o ureditvi odprtih vprašanj smotrno opraviti 
dodatna posvetovanja in analize predloženih zakonskih rešitev, tako v okviru 
Državnega sveta, kot tudi z drugimi ključnimi deležniki (npr. Vlada Republike 
Slovenije, poslanci Državnega zbora, reprezentativna združenja občin, strokovna 
javnost itd.).  
 
V skladu s 118. členom Poslovnika Državnega zbora ima Državni svet kot 
predlagatelj možnost umakniti predloge zakonov iz zakonodajnega postopka do 
začetka obravnave na seji matičnega delovnega telesa Državnega zbora.   
 
Na podlagi navedenega Državni svet umika predloge zakonov iz zakonodajnega 
postopka. Zaradi njihove neločljive povezanosti se predlaga umik vseh treh 
predlogov zakonov hkrati. 
 
Po opravljenih dodatnih usklajevanjih glede vsebine pokrajinske zakonodaje, bo 
Državni svet v skladu s svojo ustavno pristojnostjo iz 97. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) imel možnost 
ponovno odločati o vložitvi predlogov pokrajinske zakonodaje v zakonodajno 
proceduro.  
 
 
 

Marko Lotrič 
predsednik 


