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Spoštovani županje in župani, 
spoštovani občinske svetnice in občinski svetniki, 
 
z namenom, da se dodobra seznanite z obsežnim in kompleksnim gradivom, v 
katerem je zajet osnutek pokrajinske zakonodaje na kar 450 straneh, smo posebej za 
vas pripravili hitri pregled njegove vsebine skozi oči stroke. 
Z delovnim posvetom v obliki videokonference 
(https://drzavnisvet.si/post/574304/delovni-posvet-pokrajine-v-sloveniji-skozi-pogled-
stroke), ki vam ga posredujemo na ogled, se dejansko premikamo v drugo fazo sicer 
nadvse kompleksnega procesa ustanovitve pokrajin v Sloveniji. Glede na prve odzive 
in poenoten pogled širokega spektra strokovnjakov glede konkretnih pristojnosti in 
nalog bodočih pokrajin, sem optimističen. Ko sem pred letom in pol na pobudo 
predsednika RS Boruta Pahorja v imenu Državnega sveta prevzel koordinacijo 
priprave pokrajinske zakonodaje, sem se zavedal, da ne bo dovolj zgolj prevetriti in 
preveriti zakonodajni predlog s širokim krogom deležnikov, saj je to hočeš nočeš vse 
pogosteje prvovrstna politična tema, na kateri so v preteklosti ugasnile številne 
tovrstne pobude. Mojemu optimizmu tokrat botruje tudi dejstvo, da je pobuda 
zaživela in se razvila od spodaj navzgor. Lokalne skupnosti ste se povezale in 
poenotile v prepričanju, da so edino pokrajine tiste, ki lahko omilijo vse večjo 
centralizacijo države na vseh področjih družbenega delovanja. Še več, razdeljena, a 
sicer neuglašena regionalizacija državnih podsistemov deluje v praksi, kar pomeni, 
da je za vzpostavitev učinkovitega in razvojno naravnanega ter bolj avtonomnega 
odločanja skozi proces uvedbe pokrajin, potreben bistveno manjši in lažji korak, kot 
smo si to predstavljali na začetku.  
 
Naša ambicija, da bi projekt pripeljali do uspešne realizacije, pa je uresničljiva tudi 
zavoljo dobre popotnice s strani predsednika republike in združenj slovenskih občin. 
Pri oblikovanju pokrajinske zakonodaje in še posebej teritorialne členitve Slovenije je 
nujno prisluhniti pobudam lokalnega okolja, s čimer se poudarja volja po 
ustanavljanju pokrajin od spodaj navzgor in povečujejo možnosti, da politika preseže 
nesoglasja in ustanovi pokrajine v skladu z interesi občin in njihovih prebivalcev. Z 
namenom, da bodo zakonodajni predlogi deležni čim širšega družbenega konsenza 
in podpore lokalnih skupnosti, se obračamo na vas s prošnjo, da se opredelite do 
osnutkov pokrajinske zakonodaje in nujnosti vprašanja same ustanovitve pokrajin, 
njihovega imena in sedeža ter umestitve občine v posamezno pokrajino. Še več, v 
primeru, da želite dodatna pojasnila z naše strani, smo vam seveda na voljo.  
 



V želji, da se preseže razvojni razkorak in posamične politične apetite, smo v sam 
proces vgradili varovalko, ki bo poskrbela, da se proces pripelje do konca brez 
političnega preigravanja v korist zdaj enih ali drugih. Ta varovalka ste vi – lokalne 
skupnosti. Vaše odločitve in vaši odzivi bodo tako ključnega in zavezujočega pomena 
v nadaljevanju procesa, zato vas ob tej priložnosti vabim, da se z materijo dodobra 
seznanite, vse pripombe, odprta vprašanja in komentarje, ki se vam porodijo pri tem 
pa lahko naslovite na našo strokovno službo (gp@ds-rs.si).  
 
Naj vas pri tem še seznanimo, da se rok za odločanje na občinskih svetih izteče 1. 
marca 2021. V kolikor bi želeli, da predstavimo gradivo na sejah občinskih svetov, 
vam sporočamo, da smo vam z veseljem na voljo. Za lažjo organizacijo srečanj bi 
vas edino prosili, da pravočasno rezervirate termine s kabinetom (pokrajine@ds-
rs.si). 
 
Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi. 
 
 
 
  Alojz Kovšca 
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