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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

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 in 

75/16 – UZ70a 

7. člen 

138. člen 

139. člen 

140. člen 

141. člen 

142. člen 

143. člen 

144. člen 

1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o pokrajinah /ZPok/ 

osnutek 

 2 

    

tč. povezani predpisi določba pojasnilo 

     

1.2 Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ 

Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18 

  

1.3 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave 

/MELLS/ 

Uradni list RS, št. 15/96 

  

1.4 Zakon o ratifikaciji dodatnega protokola k Evropski listini 

lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih 

lokalne oblasti /MDPELLS/ 

Uradni list RS, št. 2/11 

  

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1 V statutu pokrajine določi uradno glasilo v katerem se objavijo 

statut in drugi predpisi pokrajine. 

4. člen 3 

2 Državnemu zboru poda mnenje pred sprejemom zakonov in 

drugih predpisov, ki se tičejo koristi pokrajin. 

7. člen 5 

3 V okviru pristojnosti pokrajine sprejema programe in ukrepe ter 

skrbi za zagotavljanje uresničevanja posebnih pravic avtohtone 

narodne skupnosti ter avtohtone romske skupnosti. 

8. člen 6 

4 S predpisom določi lokalne zadeve širšega pomena. 9. člen 7 

5 S statutom določi število članov pokrajinskega sveta. 13. člen 11 

6 S statutom določi število članov pokrajinskega sveta, 

predstavnikov narodne skupnosti in predstavnikov avtohtone 

romske skupnosti. 

13. člen 11 

7 Na predlog najstarejšega člana pokrajinskega sveta lahko odloči, 

da prvo sejo pokrajinskega sveta vodi drug član pokrajinskega 

sveta. 

16. člen 13 

8 Na prvi seji imenuje komisijo za potrditev mandatov članov 

pokrajinskega sveta.  

16. člen 13 

9 Odloči o potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta in o 

upravičenosti pritožbah kandidata ali predstavnika kandidature 

oziroma liste kandidatov. 

16. člen 13 

10 S poslovnikom pokrajinskega sveta uredi svoje delo in 

poslovanje. 

17. člen 14 

11 V pokrajini, na območju katere so občine, v katerih živita 

italijanska oziroma madžarska avtohtona narodna skupnost 

ustanovi svet za uresničevanje pravic italijanske oziroma 

18. člen 15 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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madžarske narodne skupnosti. 

12 V pokrajini, na območju katere so občine, v katerih se v skladu z 

zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika romske 

skupnosti v občinski svet, ustanovi komisijo za integracijo romske 

skupnosti. 

18. člen 15 

13 S poslovnikom podrobneje uredi organizacijo in delovno področje 

ter naloge delovnih teles pokrajinskega sveta. 

18. člen 15 

14 Imenuje člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

19. člen 15 

15 S statutom pokrajine in poslovnikom pokrajinskega sveta 

podrobneje določi pravice in dolžnosti člana pokrajinskega sveta. 

20. člen 16 

16 Izvoli predsednika pokrajine. 22. člen1 18 

17 Izglasuje nezaupnico predsedniku pokrajine. 23. člen1 18 

18 Imenuje najmanj enega podpredsednika pokrajine. 25. člen 19 

19 Lahko razreši podpredsednika pokrajine. 25. člen 19 

20 Na predlog nadzornega odbora pokrajine lahko imenuje izvedenca 

za opravo posameznih strokovnih nalog nadzora. 

26. člen 20 

21 S statutom določi naloge, postopke in način dela nadzornega 

odbora pokrajine, načela za organizacijo dela in predstavljanje 

nadzornega odbora pokrajine, obveznosti in pravice organov 

pokrajine v zvezi z delom ter priporočili in predlogi nadzornega 

odbora pokrajine ter javnost dela nadzornega odbora pokrajine. 

26. člen 20 

22 Izmed prebivalcev pokrajine imenuje člane nadzornega odbora 

pokrajine. 

27. člen 21 

23 Razreši člana nadzornega odbora pokrajine. 27. člen 

31. člen 

21 

24 Na predlog predsednika pokrajine lahko odloči, da podpredsednik 

pokrajine opravlja svojo funkcijo poklicno. 

31. člen 24 

25 Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata 

člana pokrajinskega sveta, predsednika pokrajine in 

podpredsednika pokrajine kot člana pokrajinskega sveta. 

32. člen 25 

26 Določi višino sejnin. 33. člen 26 

27 S statutom pokrajine uredi obveščanje, posvetovanje in 

sodelovanje nevladnih organizacij ter drugih organizacij civilne 

družbe v postopkih odločanja. 

35. člen 27 

28 Na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta ali tretjine 

županov občin na območju pokrajine lahko razpiše naknadni 

referendum o vprašanjih, ki so vsebina predpisov pokrajine, razen 

o proračunu in zaključnem računu pokrajine, o predpisih 

pokrajine, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo 

pokrajinski davki in druge dajatve ter o predpisih pokrajine v 

zvezi z izvrševanjem posameznih državnih nalog. 

36. člen 28 

29 Na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v pokrajini razpiše 

naknadni referendum o vprašanjih, ki so vsebina predpisov 

pokrajine, razen o proračunu in zaključnem računu pokrajine, o 

predpisih pokrajine, s katerimi se v skladu z zakonom 

predpisujejo pokrajinski davki in druge dajatve ter o predpisih 

pokrajine v zvezi z izvrševanjem posameznih državnih nalog. 

36. člen 28 

30 Pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti 

lahko razpiše posvetovalni referendum. 

37. člen 29 

31 V 15 dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve 

zahteve volivcev za razpis referenduma razpiše referendum. 

39. člen 31 

32 Če pokrajinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis 

referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o 

tem odloči ustavno sodišče. 

39. člen 31 

33 S statutom pokrajine podrobneje določi postopek za izvedbo 

referenduma. 

40. člen 32 

34 V roku treh mesecev odloči o zahtevi najmanj petih odstotkov 

volivcev za sprejetje ali spremembo odločitve iz pristojnosti 

41. člen 33 

 
1 Pristojnost bo določena v primeru potrditve vsebine 22. in 23. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/, ki urejata 

način posrednih volitev predsednika pokrajine. 
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35 Na predlog predsednika pokrajine ustanovi pokrajinsko upravo. 42. člen 34 

36 Določi območja enot pokrajinske uprave. 42. člen 34 

37 Za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti 

pokrajine lahko z odlokom podeli javno pooblastilo ali ustanovi 

osebo javnega prava za izvajanje javnih pooblastil, določenih z 

odlokom. 

43. člen 35 

38 Za izvajanje storitev splošnega pomena iz pristojnosti pokrajine 

lahko v skladu z zakonom ustanovi pravno osebo javnega prava 

ali podeli koncesijo. 

43. člen 35 

39 Odloči o izločitvi predsednika pokrajine in v primeru izločitve o 

zadevi tudi odloči. 

48. člen 40 

40 Za opravljanje nadzora nad izvajanjem predpisov, s katerimi 

pokrajina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ustanovi pokrajinsko 

inšpekcijo v pokrajinski upravi. 

49. člen 41 

41 Ustanovi koordinacijski sosvet. 50. člen 42 

42 Lahko ustanovi pokrajinsko odvetništvo. 51. člen 43 

43 Na predlog predsednika pokrajine sprejme proračun pokrajine. 54. člen 46 

44 V poslovniku o delu pokrajinskega sveta določi postopek 

sprejemanja proračuna pokrajine in zaključnega računa pokrajine. 

54. člen 46 

45 Sprejme statut pokrajine. 56. člen 48 

46 Ustanovi usklajevalna in posvetovalna delovna telesa za 

medsebojno sodelovanje s pokrajinami. 

59. člen 51 

47 Za skupno urejanje in izvajanje posameznih upravnih nalog ter za 

izvajanje skupnih razvojnih in investicijskih programov lahko z 

drugo pokrajino ali več pokrajinami oz. z občino ali več občinami 

ustanovi zvezo pokrajin oz. zvezo pokrajin in občin. 

59. člen 51 

48 Na skupnost nastalo v okviru mednarodnega sodelovanja lahko, s 

soglasjem državnega zbora, prenese opravljanje posameznih nalog 

iz svoje pristojnosti. 

60. člen 52 

49 V tridesetih dneh po prejemu sklepa o razpustitvi lahko vloži 

zahtevo za presojo ustavnosti sklepa. 

64. člen 56 

50 Poda mnenje k spremembi imena in sedeža oziroma območja 

pokrajine. 

65. člen 57 

 

1.2 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1 Statut pokrajine. 4. člen 

13. člen 

20. člen 

26. člen 

40. člen 

35. člen 

56. člen 

3, 11, 16, 

20, 27, 32, 

48 

2 Mnenje pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo 

koristi pokrajin. 

7. člen 5 

3 Programi in ukrepi za zagotavljanje uresničevanja posebnih pravic 

avtohtone narodne skupnosti ter avtohtone romske skupnosti. 

8. člen 6 

4 Odlok o določitvi lokalnih zadev širšega pomena. 9. člen 7 

5 Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov 

pokrajinskega sveta. 

16. člen 13 

6 Sklep o potrditvi mandata člana pokrajinskega sveta. 16. člen 13 

7 Poslovnik o delu pokrajinskega sveta. 17. člen 

20. člen 

54. člen 

18. člen 

14, 15, 16, 

46 

8 Sklep o ustanovitvi sveta za uresničevanje pravic italijanske 

oziroma madžarske narodne skupnosti. 

18. člen 15 

9 Sklep o ustanovitvi komisije za integracijo romske skupnosti. 18. člen 15 

10 Sklep o imenovanju članov komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

19. člen 15 
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11 Sklep o imenovanju podpredsednika pokrajine. 25. člen 19 

12 Sklep o razrešitvi podpredsednika pokrajine. 25. člen 19 

13 Sklep o imenovanju izvedenca. 26. člen 20 

14 Sklep o imenovanju člana nadzornega odbora pokrajine. 27. člen 21 

15 Sklep o razrešitvi člana nadzornega odbora pokrajine. 27. člen 

31. člen 

21 

16 Sklep o poklicnem opravljanju funkcije podpredsednika 

pokrajine. 

31. člen 24 

17 Sklep o ugotovitvi, da je članu sveta pokrajine, predsedniku 

pokrajine oziroma podpredsedniku pokrajine kot članu 

pokrajinskega sveta prenehal mandat. 

32. člen 25 

18 Pravilnik o sejninah. 33. člen 26 

19 Razpis naknadnega referenduma. 36. člen 

39. člen 

28, 31 

20 Razpis posvetovalnega referenduma. 37. člen 29 

21 Odlok o ustanovitvi pokrajinske uprave. 42. člen 

51. člen 

34, 43 

22 Odlok o podelitvi javnega pooblastila. 43. člen 35 

23 Akt o ustanovitvi osebe javnega prava za izvajanje javnih 

pooblastil. 

43. člen 35 

24 Akt o ustanovitvi pravne osebe javnega prava za izvajanje storitev 

splošnega pomena. 

43. člen 35 

35 Koncesijski akt. 43. člen 35 

36 Odlok o ustanovitvi koordinacijskega sosveta. 50. člen 42 

37 Odlok o proračunu pokrajine. 54. člen 46 

38 Odlok o ustanovitvi usklajevalnega/posvetovalnega telesa. 59. člen 51 

39 Odlok o ustanovitvi zveze pokrajin oz. zveze pokrajin in občin. 59. člen 51 

 

1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 V uradnem glasilu pokrajine objavi statut in druge predpise 

pokrajine. 

4. člen 3 

2 V Uradnem listu RS objavi predpise, s katerimi pokrajina ureja 

zadeve iz prenesene pristojnosti države. 

4. člen 3 

3 Zastopa pokrajino. 5. člen 4 

4 Skliče začasne vodje svetniških skupin pokrajinskega sveta. 16. člen 13 

5 Sklicuje in vodi seje pokrajinskega sveta. 17. člen 

21. člen 

14, 17 

6 Pokrajinskemu svetu predlaga v sprejem proračun in zaključni 

račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 

pokrajinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev pokrajinskega 

sveta. 

21. člen 17 

7 Podpisuje akte pokrajinskega sveta in skrbi za objavo statuta, 

odlokov, drugih predpisov in splošnih aktov pokrajine ter opravlja 

druge naloge, ki jih določa zakon in statut pokrajine. 

21. člen 17 

8 Zadrži objavo splošnega akta pokrajine, če meni, da je neustaven 

ali nezakonit, in predlaga pokrajinskemu svetu, da o njem 

ponovno odloči. 

21. člen 17 

9 Pri ustavnem sodišču lahko vloži zahtevo za oceno skladnosti 

predpisa pokrajine z ustavo in zakonom. 

21. člen 17 

10 Zadrži izvajanje odločitev pokrajinskega sveta, če meni, da je 

nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim predpisom 

pokrajine, in o tem obvesti pristojno ministrstvo. 

21. člen 17 

11 Lahko začne postopek pri upravnem sodišču. 21. člen 17 

12 Pooblasti podpredsednika pokrajine za opravljanje posameznih 

nalog iz pristojnosti predsednika pokrajine. 

25. člen 19 

13 Predseduje svetu občin. 28. člen 22 

14 Za predsedovanje svetu občin lahko pooblasti podpredsednika 

pokrajine. 

28. člen 22 

15 Sklicuje svet občin. 28. člen 22 

16 Pokrajinskemu svetu lahko predlaga poklicno opravljanje funkcije 31. člen 24 
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podpredsednika pokrajine. 

17 V roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave člana 

pokrajinskega sveta obvesti pokrajinski svet in pokrajinsko 

volilno komisijo o odstopu člana pokrajinskega sveta. 

32. člen 25 

18 Obvesti pokrajinski svet o imenovanju oziroma sklenitvi 

delovnega razmerja za opravljanje dela, ki ni združljivo s funkcijo 

predsednika pokrajine. 

32. člen 25 

19 Obvesti pokrajinski svet in pokrajinsko volilno komisijo o svoji 

odločitvi, ali bo opravljal funkcijo predsednika pokrajine, ali pa še 

naprej delo ki ni združljivo s funkcijo predsednika pokrajine. 

32. člen 25 

20 Obvešča prebivalce pokrajine o vprašanjih javnih zadev iz 

pristojnosti pokrajine. 

35. člen 27 

21 Zadrži objavo splošnega akta pokrajine, če je vložena zahteva za 

razpis naknadnega referenduma. 

36. člen 28 

22 Če predsednik pokrajine meni, da pobuda z zahtevo za razpis 

referenduma ni oblikovana v skladu z ZPok ali je v nasprotju z 

zakonom in s statutom pokrajine, o tem v osmih dneh po prejemu 

pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno 

neskladnost odpravi v osmih dneh. 

38. člen 30 

23 Odloči o načinu dajanja podpore pobudi za razpis referenduma in 

določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim 

podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. 

38. člen 30 

24 Objavi akt o razpisu referenduma 39. člen 31 

25 Objavi poročilo o izidu glasovanja na referendumu. 40. člen 32 

26 V roku treh mesecev odloči o zahtevi najmanj petih odstotkov 

volivcev za sprejetje ali spremembo odločitve iz pristojnosti 

predsednika pokrajine. 

41. člen 33 

27 Pokrajinskemu svetu predlaga ustanovitev pokrajinske uprave. 42. člen 34 

28 Določi notranjo organizacijo pokrajinskih upravnih organov in 

enot pokrajinske uprave ter sistemizacijo delovnih mest v 

pokrajinski upravi. 

42. člen 34 

29 Usmerja in nadzira pokrajinsko upravo. 42. člen 34 

30 Imenuje in razrešuje direktorja pokrajinske uprave. 44. člen 36 

31 Imenuje in razrešuje načelnike pokrajinskih upravnih organov in 

načelnike enot pokrajinske uprave. 

45. člen 37 

32 Odloča o sporu o pristojnosti med pokrajinskimi upravnimi orani 

oziroma enotami pokrajinske uprave. 

46. člen 37 

33 Odloča o pritožbah zoper posamične upravne akte pokrajinskih 

upravnih organov in nosilcev pokrajinskih javnih pooblastil, 

izdanih v okviru izvirne pokrajinske pristojnosti. 

47. člen 39 

34 Odloči o izločitvi direktorja pokrajinske uprave in v primeru 

izločitve o zadevi tudi odloči. 

48. člen 40 

35 V tridesetih dneh po prejemu sklepa o razpustitvi lahko vloži 

zahtevo za presojo ustavnosti sklepa. 

64. člen 56 

 

1.3.1 Akti predsednika pokrajine po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. akti predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 Odredba o objavi statuta in drugih predpisov pokrajine. 4. člen 3 

2 Proračun in zaključni račun proračuna pokrajine. 21. člen 17 

3 Sklep o zadržanju objave splošnega akta pokrajine. 21. člen 17 

4 Zahteva za oceno skladnosti predpisa pokrajine z ustavo in 

zakonom. 

21. člen 17 

5 Sklep o izvajanje odločitev pokrajinskega sveta. 21. člen 17 

6 Pooblastilo podpredsedniku pokrajine za opravljanje posameznih 

nalog iz pristojnosti predsednika pokrajine. 

25. člen 19 

7 Pooblastilo podpredsedniku pokrajine za predsedovanje svetu 

občin. 

28. člen 22 

8 Obvestilo pokrajinskemu svetu in pokrajinski volilni komisiji o 

odstopu člana pokrajinskega sveta. 

32. člen 25 

9 Sklep o načinu dajanja podpore pobudi za razpis referenduma. 38. člen 30 

10 Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 42. člen 34 
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pokrajinski upravi. 

11 Odločba o imenovanju/razrešitvi direktorja pokrajinske uprave. 44. člen 36 

12 Odločba o imenovanju/razrešitvi načelnika pokrajinskega 

upravnega organa in enote pokrajinske uprave. 

45. člen 37 

 

1.4 Pristojnosti in naloge nadzornega odbora pokrajine po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge nadzornega odbora pokrajine določba pojasnilo 

    

1 V okviru svojih pristojnosti: 

• opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem pokrajine, 

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 

sredstev, 

• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev pokrajine, 

• nadzoruje finančno poslovanje pravnih oseb javnega in 

zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je pokrajina. 

26. člen 20 

2 Če v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 

nepravilnosti pri poslovanju pokrajine, ki so opredeljene v 

poslovniku nadzornega odbora pokrajine, o teh kršitvah v roku 

petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče 

Republike Slovenije. 

26. člen 20 

3 O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s 

priporočili in predlogi popravljalnih ukrepov. 

26. člen 20 

4 V skladu s statutom pokrajine sprejme poslovnik o delu 

nadzornega odbora pokrajine. 

26. člen 20 

 

1.4.1 Akti nadzornega odbora pokrajine po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. akti nadzornega odbora pokrajine določba pojasnilo 

    

1 Obvestilo pristojnemu ministrstvu in Računskemu sodišču 

Republike Slovenije o ugotovljenih hujših kršitvah predpisov ali 

nepravilnostih pri poslovanju pokrajine. 

26. člen 20 

2 Poročilo o ugotovitvah, ocenah in mnenjih nadzornega odbora 

pokrajine. 

26. člen 20 

3 Poslovnik o delu nadzornega odbora pokrajine. 26. člen 20 

 

1.5 Pristojnosti in naloge sveta občin po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge sveta občin  določba pojasnilo 

    

1 Četrtina članov sveta občin lahko zahteva sklic seje sveta občin. 28. člen 22 

2 Lahko predlaga pokrajinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za 

katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme 

pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajine. 

28. člen 22 

3 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. 

28. člen 22 

4 V 8 dneh po sprejemu odločitev pokrajinskega sveta iz petega 

odstavka 28. člena ZPok lahko zahteva, da pokrajinski svet o njih 

ponovno odloča. 

28. člen 22 
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1.5.1 Akti sveta občin po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. akti sveta občin  določba pojasnilo 

    

1 Zahteva za sklic seje sveta občin. 28. člen 22 

2 Mnenje 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. 

28. člen 22 

3 Zahteva za ponovno odločanje o odločitvah 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. 

28. člen 22 

 

1.6 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Izvaja osebno podpisovanje v podporo pobudi za razpis 

referenduma. 

38. člen 30 

2 Preveri in potrdi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na 

seznamu podpore za razpis referenduma in njegovo volilno 

pravico. 

38. člen 30 

3 Opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter 

naloge v zvezi z zagotavljanjem storitev splošnega pomena iz 

pokrajinske pristojnosti. 

43. člen 35 

4 S posamičnimi akti odloča o upravnih zadevah iz izvirne 

pristojnosti pokrajine in upravnih zadevah iz prenesene državne 

pristojnosti. 

47. člen 39 

5 Opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, s katerimi pokrajina 

ureja zadeve iz svoje pristojnosti. 

49. člen 41 

 

1.7 Pristojnosti in naloge pokrajinske volilne komisije po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske volilne komisije  določba pojasnilo 

    

1 Predsednik volilne komisije po posvetovanju z vodji svetniških 

skupin pokrajinskega sveta predloži pokrajinskemu svetu 

kandidata za predsednika pokrajine. 

22. člen1 18 

2 Vodi postopek za izvedbo referenduma. 40. člen 32 

3 Odloča o ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora. 40. člen 32 

4 Pokrajinskemu svetu pošlje poročilo o izidu glasovanja na 

referendumu. 

40. člen 32 

 

1.7.1 Akti pokrajinske volilne komisije po Zakonu o pokrajinah /ZPok/ 

 

tč. akti pokrajinske volilne komisije  določba pojasnilo 

    

1 Predlog izvolitve kandidata za predsednika pokrajine.  22. člen1 18 

2 Odločba o ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora. 40. člen 32 

3 Poročilo o izidu glasovanja na referendumu. 40. člen 32 

    

 



I/3/1 

 

Oktober 2019 9 

Z
P

o
k

 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o pokrajinah /ZPok/ 

 

Izvajanje določil Zakona o pokrajinah /ZPok/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o pokrajinah /ZPok/ 

znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Ustava RS vsebuje določila, ki se nanašajo na ureditev lokalne samouprave že v splošnih določbah, 

kjer je v 9. členu določeno, da je v Slovenji zagotovljena lokalna samouprava, še posebej pa v 

posebnem podpoglavju z naslovom »Lokalna samouprava«, kjer se na lokalno samoupravo nanaša 

sedem členov, in sicer: 

• 138. člen določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih 

lokalnih skupnostih. 

• po določbah 139. člena je občina samoupravna lokalna skupnost, katere območje obsega naselje 

ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z 

zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem 

območju. Zakon tudi določi območje občine. 

• 140. člen opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. V pristojnost občine 

spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce 

občine. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država z 

zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih 

nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. V zadevah, ki jih je na organe 

lokalne skupnosti prenesla država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in 

strokovnostjo njihovega dela. 

• 141. člen obravnava mestno občino. Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 

zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge 

iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 

• 142. člen določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske 

razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z zakonsko 

določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.  

• po določbah 143. člena, ki obravnava pokrajine. Kot določa navedeni člen je pokrajina 

samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom 

določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi 

tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov 

navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona pa mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. 

Ustava RS še določa, da država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz 

državne pristojnosti, pri tem pa jim mora za to zagotoviti potrebna sredstva.  

• po 144. členu državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.  

 

3.1 Pokrajina 

 

2 Pokrajina je 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 člani izvoljeni na podlagi splošne in enake 

volilne pravice, drugi pokrajinski organi ter prebivalci pokrajine na načine neposredne sodelovanja 

pri sprejemanju odločitev v pokrajini, določene z zakonom (3. člen ZPok).  

 

3 Pokrajina ima svoj statut. Zadeve iz svoje pristojnosti ureja s svojimi predpisi. Statut in drugi 

predpisi se objavijo v uradnem glasilu, ki ga določa statut pokrajine, če za posamezne predpise 

zakon ne določa drugače. Predpisi, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti 

države, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije (4. člen ZPok). 

 

4 Pokrajina je pravna oseba javnega prava, ki jo zastopa predsednik pokrajine (5. člen ZPok). 

 

5 Pokrajina ima pravico do varstva lokalne samouprave v skladu z zakonom, ki ureja lokalno 

samoupravo. Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z 

ustavo tičejo koristi pokrajin pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno 

pokrajino in posega v njene koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred 
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njegovim sprejemom. Vlada mora pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži 

državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo 

pristojnosti, delovanje in financiranje pokrajin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenja pokrajin. 

Navedene določbe se smiselno uporabljajo tudi kadar posamezen minister sprejema predpis iz svoje 

pristojnosti (7. člen ZPok). 

 

6 Pokrajina, ki vključuje občine, na območju katerih živi avtohtona italijanska ali madžarska narodna 

skupnost ter avtohtona romska skupnost, uresničuje pravice italijanske oziroma madžarske narodne 

skupnosti ter avtohtone romske skupnosti v skladu z ustavo in zakonom. Navedena pokrajina v 

okviru svojih pristojnosti sprejema programe in ukrepe ter skrbi za zagotavljanje uresničevanja 

posebnih pravic avtohtone narodne skupnosti ter avtohtone romske skupnosti (8. člen ZPok). 

 

3.2 Področja nalog pokrajine2 

 

3.2.1 Lokalne zadeve širšega pomena 

 

7 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 občine ter storitev splošnega pomena, ki so skupne območjem več 

občin. S predpisom se določijo občine, na območje katerih se naloge nanašajo, če občine s tem 

soglašajo. 

 

3.2.2 Naloge regionalnega pomena 

 

8 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: 

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 

 
2 Pregled pristojnosti in nalog (bodočih) pokrajin je podan v katalogu 'Pristojnosti pokrajin', ki je dostopen na spletni 

strani www.pokrajine.si.  

http://www.pokrajine.si/
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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); 

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 nesreč na 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. 

 

3.2.3 Prenesene državne naloge 

 

9 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. Pokrajina opravlja naloge inšpekcijskega nadzora 

iz državne pristojnosti in sicer naloge: 

1 gradbenih inšpektorjev po zakonu, ki ureja gradnjo, 

2 inšpektorjev za okolje in naravo po zakonih, ki urejajo varstvo okolja, varstvo voda, ohranjanje 

narave in ravnanja z genetsko spremenjenimi organizmi, 

3 tržnih inšpektorjev po zakonih, ki urejajo varstvo potrošnikov, potrošniške kreditov, splošno 

varnost proizvodov in tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, 

4 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, 

5 inšpektorjev nadzora varnosti in zdravja pri delu po zakonih, ki urejajo varnost in zdravje pri 

delu, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in omejevanje porabe alkohola, 

6 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, 

7 inšpektorjev za ceste po zakonu, ki ureja javne ceste, in zakonu, ki ureja varnost cestnega 

prometa. 

 

3.3 Organi pokrajine 

 

10 Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik pokrajine, nadzorni odbor pokrajine in svet občin 

(12. člen ZPok). 

 

3.3.1 Pokrajinski svet 

 

11 Pokrajinski svet ima od 31 do 45 članov. Število članov pokrajinskega sveta se določi s statutom 

pokrajine, glede na število prebivalcev pokrajine tako, da ima v pokrajini: • od 100.000 do 160.000 

prebivalcev od 31 do 35 članov; • od 160.001 do 220.000 prebivalcev od 36 do 40 članov; • nad 

220.000 prebivalcev od 41 do 45 članov. V pokrajini, na območju katere živi avtohtona italijanska 

ali madžarska skupnost ter avtohtona romska skupnost, ima narodna skupnost in avtohtona romska 

skupnost v pokrajinskem svetu najmanj enega predstavnika. Število članov pokrajinskega sveta, 

predstavnikov narodne skupnosti in predstavnikov avtohtone romske skupnosti določi statut 

pokrajine (13. člen ZPok). 
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12 Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti pokrajine. 

Pokrajinski svet: 

• sprejema statut pokrajine in poslovnik pokrajinskega sveta, 

• sprejema proračun pokrajine in zaključni račun proračuna pokrajine, 

• sprejema programe razvoja pokrajine in prostorske akte pokrajine, 

• sprejema odloke, druge predpise in splošne akte pokrajine, 

• uresničuje ustanoviteljske pravice pokrajine v razmerju do pravnih oseb javnega prava ter 

drugih pravnih oseb, ki jih je ustanovila pokrajina, če zakon ne določa drugače, 

• voli in razrešuje člane nadzornega odbora pokrajine ter člane komisij in odborov pokrajinskega 

sveta, 

• voli in razrešuje podpredsednice oziroma podpredsednike pokrajine (v nadaljnjem besedilu: 

podpredsednik pokrajine), 

• voli predstavnice oziroma predstavnike v razvojni svet kohezijske regije, 

• nadzoruje delo predsednika pokrajine glede izvajanja pokrajinskih predpisov in svojih 

odločitev, 

• določi organizacijo in delovno področje pokrajinske uprave ter nadzoruje njeno delo, 

• obravnava in sprejema poročila, sklepe, ukrepe in posebne akte o uresničevanju posebnih 

pravic italijanske ali madžarske narodne skupnosti in pravic avtohtone romske skupnosti ter s 

posebnimi akti ureja vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic in financiranje avtohtonih 

narodnih skupnosti in avtohtone romske skupnosti, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut pokrajine. 

 

Pokrajinski svet odloča tudi o na pokrajino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne 

določa, da o teh zadevah odloča drug organ pokrajine (14. člen ZPok). 

 

13 Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjena več kot polovica mandatov članov 

sveta. Zaradi priprave dnevnega reda prve seje, predlogov za imenovanje komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja ter predlogov za izvolitev članov nadzornega odbora pokrajine 

skliče prejšnji predsednik pokrajine, najpozneje deset dni po volitvah, začasne vodje svetniških 

skupin pokrajinskega sveta. Prvo sejo novoizvoljenega pokrajinskega sveta skliče prejšnji 

predsednik pokrajine v 20 dneh po izvolitvi članov pokrajinskega sveta. Prvo sejo pokrajinskega 

sveta vodi njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet odloči, da vodi prvo 

sejo drug član pokrajinskega sveta. Pokrajinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za 

potrditev mandatov članov pokrajinskega sveta, ki pregleda poročilo pokrajinske volilne komisije o 

izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov pokrajinskega sveta ter morebitne pritožbe kandidatk 

oziroma kandidatov ali predstavnic oziroma predstavnikov kandidatur in list kandidatov. O potrditvi 

mandatov članov pokrajinskega sveta in upravičenosti morebitnih pritožb odloča pokrajinski svet na 

podlagi poročila komisije iz četrtega odstavka tega člena tako, da skupaj odloči o potrditvi 

mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. Šteje se, da je pokrajinski 

svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidatke oziroma kandidata ali 

predstavnice oziroma predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. Na tem mestu moramo 

opomniti, da član pokrajinskega sveta, čigar mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega 

mandata. Navedena odločitev pokrajinskega sveta je dokončna. Zoper odločitev pokrajinskega sveta 

je dovoljena tožba na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi 

odloči vrhovno sodišče v 30 dneh (16. člen ZPok). 

 

14 Pokrajinski svet odloča na sejah. Seje pokrajinskega sveta sklicuje in vodi predsednik pokrajine, ki 

lahko za vodenje seje pooblasti podpredsednika pokrajine ali drugega člana pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov pokrajinskega sveta. Svet 

sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ne določa drugače. 

Predsednik pokrajine sklicuje seje pokrajinskega sveta v skladu z določbami statuta pokrajine in 

poslovnika pokrajinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Predsednik pokrajine 

mora sklicati sejo pokrajinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov pokrajinskega sveta, 

seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je podana pisna zahteva za sklic seje. Če predsednik 

pokrajine seje pokrajinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 

skličejo člani pokrajinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje pokrajinskega sveta 

mora biti priložen dnevni red. Predsednik pokrajine mora dati na dnevni red predlagane točke, 

predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. Ob navedenem moramo opomniti, da 

pokrajinski svet ureja svoje delo in poslovanje s poslovnikom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino 

glasov navzočih članov (17. člen ZPok). 
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15 Pokrajinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V pokrajini, na 

območju katere so občine, v katerih živita italijanska oziroma madžarska avtohtona narodna 

skupnost, se ustanovi svet za uresničevanje pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

V pokrajini, na območju katere so občine, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno 

samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v občini svet, se ustanovi komisija za integracijo 

romske skupnosti. Pokrajinski svet lahko ustanovi razvojni svet in tudi druga delovna telesa. 

Organizacijo in delovno področje ter naloge delovnih teles podrobneje uredi s poslovnikom 

pokrajinskega sveta. Delovna telesa pokrajinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti 

pokrajinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge (18. člen ZPok). Sestavo delovnih teles 

pokrajinskega sveta ureja 19. člen ZPok. 

 

16 Član pokrajinskega sveta ima pravico predlagati pokrajinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu 

določeno, da jih sprejme pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajine. Član pokrajinskega 

sveta ima pravico in dolžnost udeleževati se sej pokrajinskega sveta in njegovih delovnih teles ter 

sodelovati pri oblikovanju programa dela pokrajinskega sveta in dnevnih redov njegovih sej, 

predlagati pokrajinskemu svetu obravnavo zadev iz njegove pristojnosti, glasovati o predlogih 

drugih članov pokrajinskega sveta, predsednika pokrajine in drugih upravičenih predlagateljev, 

predlagati kandidate za člane pokrajinskih organov, delovnih teles pokrajinskega sveta in organov 

pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je pokrajina oziroma, v katerih ima 

pokrajina v skladu z zakonom svoje predstavnike. Na tem mestu moramo opomniti, da se pravice in 

dolžnosti člana pokrajinskega sveta podrobneje določijo s statutom pokrajine in poslovnikom 

pokrajinskega sveta (20. člen ZPok). 

 

3.3.2 Predsednik in podpredsednik pokrajine 

 

17 Predsednik pokrajine predstavlja in zastopa pokrajino, predstavlja pokrajinski svet ter sklicuje in 

vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. Predsednik pokrajine predlaga pokrajinskemu svetu v 

sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti pokrajinskega 

sveta ter skrbi za izvajanje odločitev pokrajinskega sveta. Ob navedenem podpisuje akte 

pokrajinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov, drugih predpisov in splošnih aktov pokrajine 

ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut pokrajine. Predsednik pokrajine zadrži objavo 

splošnega akta pokrajine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga pokrajinskemu svetu, 

da o njem ponovno odloči. Če pokrajinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se predpis objavi, 

predsednik pokrajine pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z 

ustavo in zakonom. Ob navedenem predsednik pokrajine zadrži izvajanje odločitev pokrajinskega 

sveta, če meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim predpisom pokrajine, in o tem 

obvesti pristojno ministrstvo. Če pokrajinski svet vztraja pri svoji odločitvi, lahko predsednik 

pokrajine začne postopek pri upravnem sodišču, razen če gre za zadevo, katere urejanje je z 

zakonom preneseno na pokrajino (21. člen ZPok). 

 

18 Z osnutkom ZPok sta predlagani dve možnosti volitev predsednika pokrajine, in sicer lahko 

predsednika volijo volivci z območja pokrajine na podlagi splošne in enake volilne pravice z 

neposrednim in tajnim glasovanjem za mandatno dobo štirih let ali pa predsednika pokrajine voli 

pokrajinski svet z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta.  

 

V primeru posrednih volitev predsednika pokrajinskega sveta predsednik volilne komisije po 

posvetovanju z vodji svetniških skupin pokrajinskega sveta predloži pokrajinskemu svetu kandidata 

za predsednika pokrajine. Predsednika pokrajine voli pokrajinski svet z večino glasov vseh članov 

pokrajinskega sveta. Glasovanje je tajno. Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko 

predsednik pokrajinske volilne komisije po ponovnih posvetovanjih v štirinajstih dneh predloži 

drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako pa lahko kandidate predlagajo tudi svetniške 

skupine ali najmanj četrtina članov pokrajinskega sveta. Če je bilo v tem roku vloženih več 

predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebej, in sicer najprej o kandidatu predsednika volilne 

komisije, če ta ni izvoljen, pa še o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov. Če ni 

izvoljen noben kandidat, predsednik državnega zbora razpusti pokrajinski svet in razpiše nove 

volitve, razen če pokrajinski svet v oseminštiridesetih urah z večino opredeljenih glasov navzočih 

članov pokrajinskega sveta ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika pokrajine, kjer zadošča za 

izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih članov pokrajinskega sveta. Na ponovnih volitvah se 

glasuje o posameznih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih pri prejšnjih glasovanjih, 

nato pa o novih, do volitev vloženih kandidatur. Če tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi 

potrebne večine glasov, predsednik državnega zbora razpusti pokrajinski svet in razpiše nove volitve 

(22. člen ZPok). 
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Ob navedenem moramo opomniti, da je z osnutkom ZPok predvidena t.i. konstruktivna nezaupnica. 

Pokrajinski svet lahko izglasuje nezaupnico predsedniku pokrajine le tako, da na predlog najmanj 

četrtine članov pokrajinskega sveta z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega 

predsednika pokrajine. S tem je dotedanji predsednik pokrajine razrešen. Med vložitvijo predloga za 

volitev novega predsednika pokrajine in volitvami mora poteči najmanj oseminštirideset ur, razen če 

pokrajinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov pokrajinskega sveta ne sklene drugače. Če je bil 

predsednik pokrajine izvoljen na temelju četrtega odstavka 22. člena osnutka ZPok, mu je izrečena 

nezaupnica, če pokrajinski svet na predlog najmanj četrtine članov pokrajinskega sveta izvoli 

novega predsednika pokrajine z večino opredeljenih glasov (23. člen ZPok). 

 

19 Pokrajina ima najmanj enega podpredsednika pokrajine, ki opravlja funkcijo poklicno. 

Podpredsednika pokrajine imenuje izmed članov pokrajinskega sveta predsednik pokrajine, ki ga 

lahko tudi razreši. Z razrešitvijo podpredsedniku pokrajine ne preneha mandat člana pokrajinskega 

sveta. V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika pokrajine opravlja funkcijo 

predsednika pokrajine do nastopa mandata novo izvoljenega predsednika pokrajine podpredsednik 

pokrajine. Če predsednik pokrajine ne določi, kateri podpredsednik pokrajine bo začasno opravljal 

funkcijo predsednika pokrajine, oziroma če je razrešen, odloči pokrajinski svet, kateri izmed članov 

pokrajinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podpredsednik pokrajine pomaga predsedniku 

pokrajine pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti predsednika pokrajine, za 

katere ga predsednik pokrajine pooblasti. Ob navedenem moramo opomniti, da podpredsednik 

pokrajine nadomešča predsednika pokrajine v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima 

pokrajina več podpredsednikov, nadomešča predsednika pokrajine tisti podpredsednik, ki ga določi 

predsednik pokrajine, če ga ne določi, pa najstarejši podpredsednik pokrajine. V času nadomeščanja 

opravlja podpredsednik pokrajine tekoče naloge iz pristojnosti predsednika pokrajine in tiste naloge, 

za katere ga predsednik pokrajine pooblasti. Kadar nastopijo razlogi, da tako predsednik pokrajine 

kot podpredsednik pokrajine ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča predsednika pokrajine 

član pokrajinskega sveta, ki ga določi predsednik pokrajine, če ga ne določi pa najstarejši član 

pokrajinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član pokrajinskega sveta tekoče naloge iz 

pristojnosti predsednika pokrajine (25. člen ZPok). 

 

3.3.3 Nadzorni odbor pokrajine 

 

20 Nadzorni odbor pokrajine je najvišji organ nadzora javne porabe v pokrajini. V okviru svoje 

pristojnosti nadzorni odbor: • opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem pokrajine; • nadzoruje 

namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; • nadzoruje finančno poslovanje 

uporabnikov proračunskih sredstev pokrajine; • nadzoruje finančno poslovanje pravnih oseb javnega 

in zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je pokrajina. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in 

pravilnosti poslovanja organov pokrajine, organov in organizacij uporabnikov proračuna pokrajine 

in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi pokrajine in javnim premoženjem pokrajine in ocenjevanje 

učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. Če nadzorni odbor pokrajine v okviru 

svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju pokrajine, ki so 

opredeljene v poslovniku nadzornega odbora pokrajine, mora o teh kršitvah v roku petnajstih dni 

obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. Vsak član nadzornega 

odbora pokrajine ima pravico zahtevati in dobiti podatke od pokrajine, ki so mu potrebni pri 

opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor pokrajine. 

Ob navedenem moramo opomniti, da je delo nadzornega odbora pokrajine je javno. Nadzorni odbor 

pokrajine je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne 

skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti pokrajinskega sveta in 

organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto 

posameznikov. Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora pokrajine 

zagotavljata predsednik pokrajine in pokrajinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge 

nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet. 

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi 

popravljalnih ukrepov. Pokrajinski svet, predsednik pokrajine ter organi uporabnikov proračunskih 

sredstev pokrajine ter pravne osebe javnega in zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je pokrajina 

so dolžni upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora pokrajine v skladu s svojimi 

pristojnostmi. Naloge, postopke in način dela nadzornega odbora pokrajine, načela za organizacijo 

dela in predstavljanje nadzornega odbora pokrajine, obveznosti in pravice organov pokrajine v zvezi 

z delom ter priporočili in predlogi nadzornega odbora pokrajine ter javnost dela nadzornega odbora 

pokrajine določa statut pokrajine. Nadzorni odbor pokrajine v skladu s statutom pokrajine sprejme 

svoj poslovnik (26. člen ZPok). 
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21 Nadzorni odbor pokrajine ima pet članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član), ki jih 

imenuje pokrajinski svet izmed prebivalcev pokrajine najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani 

nadzornega odbora pokrajine morajo imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in primerne 

izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Člani nadzornega odbora pokrajine 

opravljajo svoje delo nepoklicno. Člani nadzornega odbora pokrajine imajo pravico do plačila za 

opravljanje dela v skladu z aktom pokrajinskega sveta. Na tem mestu moramo opomniti, da člani 

nadzornega odbora pokrajine ne morejo biti člani pokrajinskega sveta, predsednik pokrajinskega 

sveta, podpredsednik pokrajinskega sveta, direktor pokrajinske uprave, javni uslužbenci pokrajinske 

uprave, župani oziroma podžupani, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih 

sredstev ter člani poslovodstev pravnih oseb javnega in zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je 

pokrajina. Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe 31. 

člena osnutka ZPok. Razrešitev opravi pokrajinski svet na predlog nadzornega odbora pokrajine. 

Članstvo v nadzornem odboru pokrajine preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka 

mandatne dobe članov sveta (27. člen ZPok). 

 

3.3.4 Svet občin 

 

22 Svet občin sestavljajo župani občin z območja pokrajine. Svetu občin predseduje predsednik 

pokrajine, ki lahko za predsedovanje pooblasti podpredsednika pokrajine. Predsednik pokrajine 

sklicuje svet občin v skladu z določbami statuta in poslovnika pokrajinskega sveta, mora pa jih 

sklicati najmanj dvakrat letno. Predsednik pokrajine mora sklicati sejo sveta občin, če to zahteva 

najmanj četrtina županov občin na območju pokrajine, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko 

je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če predsednik pokrajine ne skliče sveta občin v roku 

sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta občin, ki so zahtevo podali. 

Zahtevi za sklic seje sveta občin mora biti priložen dnevni red. Predsednik pokrajine mora dati na 

dnevni red predlagane točke, predlagani dnevni red pa lahko dopolni z novimi točkami. 

 

Svet občin lahko predlaga pokrajinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, 

zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme 

pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajine. Ob navedenem 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 in • naloge pokrajine, ki jih ureja kot lokalne 

zadeve širšega pomena za območje več občin. Na tem mestu moraamo opomniti, da lahko svet občin 

v 8 dneh po sprejetju navedenih 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 (28. člen ZPok). 

 

3.4 Funkcionarji pokrajine 

 

23 Člani pokrajinskega sveta, predsednik pokrajine in podpredsednik pokrajine so funkcionarji (29. 

člen ZPok). Člani pokrajinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno. Opravljanje funkcije člana 

pokrajinskega sveta pa ni združljivo s funkcijo predsednika pokrajine, z delom v pokrajinski upravi, 

z državnimi funkcijami ter funkcijo župana in podžupana (30. člen ZPok). 

 

24 Predsednik pokrajine opravlja funkcijo poklicno. Pokrajinski svet lahko na predlog predsednika 

pokrajine odloči, da podpredsednik pokrajine opravlja svojo funkcijo poklicno. Opravljanje funkcije 

predsednika in podpredsednika pokrajine ni združljivo s funkcijo člana pokrajinskega sveta, z delom 

v državni, pokrajinski in občinski upravi, z državnimi funkcijami ter funkcijama župana in 

podžupana. Če podpredsedniku pokrajine predčasno preneha mandat člana pokrajinskega sveta, se 

šteje, da je razrešen (31. člen ZPok). 

 

25 Predčasno prenehanje funkcije je urejeno v 32. členu osnutka ZPok. V skladu z navedenim lahko 

članu pokrajinskega sveta, predsedniku pokrajine in podpredsedniku pokrajine kot članu 

pokrajinskega sveta preneha mandat: 

• če izgubi volilno pravico, 

• če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 

• če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, 

• če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s 

funkcijo člana pokrajinskega sveta, predsednika pokrajine in podpredsednika pokrajine, 

• če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana 
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pokrajinskega sveta, predsednika pokrajine in podpredsednika pokrajine, 

• če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne 

preneha opravljati funkcije ali dela v državni oziroma pokrajinski oziroma občinski upravi, ki na 

podlagi določil tega zakona ni združljiva s funkcijo člana pokrajinskega sveta, predsednika 

pokrajine in podpredsednika pokrajine. 

 

Članu pokrajinskega sveta, predsedniku pokrajine in podpredsedniku pokrajine preneha mandat z 

dnem, ko pokrajinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev 

pokrajinskega sveta lahko član pokrajinskega sveta, predsednik pokrajine in podpredsednik 

pokrajine, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno 

sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.  

 

Če član pokrajinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo 

predsedniku pokrajine, predsedniku pokrajine pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti pokrajinski 

svet in pokrajinsko volilno komisijo. Predsednik pokrajine mora pokrajinski svet in pokrajinsko 

volilno komisijo obvestiti o odstopu člana pokrajinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne 

odstopne izjave. Če predsednik pokrajine v navedenem roku ne obvesti pokrajinskega sveta in 

pokrajinske volilne komisije, lahko pokrajinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh 

od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi 

odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo 

lahko uveljavlja tudi kandidat za člana pokrajinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 

član pokrajinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik 

liste kandidatov za člane pokrajinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen. Postopki za 

nadomestitev člana pokrajinskega sveta ali izvolitev novega predsednika pokrajine se lahko začno 

po poteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper 

odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 

 

Če je predsednik pokrajine imenovan na funkcijo ali položaj oziroma sklene delovno razmerje za 

opravljanje dela, ki ni združljivo s funkcijo predsednika pokrajine, mu po zakonu preneha mandat 

predsednika pokrajine z dnem imenovanja oziroma dnem sklenitve delovnega razmerja. O 

imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja mora predsednik pokrajine takoj pisno obvestiti 

pokrajinski svet in pokrajinsko volilno komisijo. Če pa predsednik pokrajine opravlja funkcijo ali 

delo, ki ni združljivo s funkcijo predsednika pokrajine, mu po zakonu preneha mandat predsednika 

pokrajine, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo 

opravljal funkcijo predsednika pokrajine, ali še naprej delo ki ni združljivo s funkcijo predsednika 

pokrajine, je predsednik pokrajine dolžan pisno obvestiti pokrajinski svet in pokrajinsko volilno 

komisijo najkasneje v osmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v pokrajini (32. člen ZPok). 

 

26 Plačilo za opravljanje funkcije člana pokrajinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji 

pokrajinskega sveta in seji delovnega telesa. Člani delovnih teles pokrajinskega sveta, ki niso člani 

pokrajinskega sveta, imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji delovnega telesa. Letni znesek 

sejnin posameznega člana pokrajinskega sveta ne sme presegati deset odstotkov letne plače 

predsednika pokrajine. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino sejnin določi 

pokrajinski svet. Ob navedenem moramo opomniti, da predsednik pokrajine in podpredsednik 

pokrajine nista upravičena do sejnine za udeležbo na seji pokrajinskega sveta in seji delovnega 

telesa (33. člen ZPok). Plače poklicnih pokrajinskih funkcionarjev pa določi državni zbor z 

zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (34. člen ZPok). 

 

3.5 Sodelovanje prebivalcev pri odločanju 

 

27 Pokrajinski organi morajo obveščati prebivalce pokrajine o vprašanjih javnih zadev iz pristojnosti 

pokrajine. Neposredni obliki sodelovanja prebivalcev pokrajine pri odločanju sta referendum in 

ljudska iniciativa. Ob navedenem lahko prebivalci pri urejanju javnih zadev iz pristojnosti pokrajine 

sodelujejo tudi na druge načine. Sodelovanje prebivalcev pokrajine natančneje določi pokrajina s 

statutom pokrajine. S statutom pokrajine uredi pokrajina tudi obveščanje, posvetovanje in 

sodelovanje nevladnih organizacij ter drugih organizacij civilne družbe v postopkih odločanja (35. 

člen ZPok). 

 

28 Prebivalci pokrajine lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina predpisov pokrajine, 

razen o proračunu in zaključnem računu pokrajine, o predpisih pokrajine, s katerimi se v skladu z 

zakonom predpisujejo pokrajinski davki in druge dajatve ter o predpisih pokrajine v zvezi z 

izvrševanjem posameznih državnih nalog. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 
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katerem prebivalci potrdijo ali zavrnejo sprejeti predpis pokrajine ali njegove posamezne določbe. 

Pokrajinski svet lahko razpiše referendum na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta in 

tretjine županov občin na območju pokrajine, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj pet 

odstotkov volivk in volivcev v pokrajini. Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma 

pokrajinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma v 

petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 

pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, predsednik pokrajine zadrži objavo 

splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu. Če je 

splošni akt na referendumu potrjen, ga predsednik pokrajine objavi skupaj z izidom referenduma. Na 

tem mestu moramo opomniti, da odločitev volivcev na referendumu zavezuje pokrajinski svet do 

konca njegovega mandata (36. člen ZPok). 

 

29 Pokrajinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše 

posvetovalni referendum, razen o predpisih pokrajine v zvezi z izvrševanjem posameznih državnih 

nalog. Posvetovalni referendum se razpiše za vso pokrajino ali njen del. Odločitev volivcev na 

posvetovalnem referendumu pa pokrajinskih organov ne zavezuje (37. člen ZPok). 

 

30 Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec ali politična 

stranka v pokrajini. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma, ki mora vsebovati jasno 

izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. Statut pokrajine lahko določi, da 

mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne 

podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča. Pobudnik o 

pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani pokrajinski svet in pobudo 

predloži predsedniku pokrajine. Če predsednik pokrajine meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v 

skladu z navedenim ali je v nasprotju z zakonom in s statutom pokrajine, o tem v osmih dneh po 

prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. 

Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Predsednik pokrajine o tem 

nemudoma obvesti pobudnika in pokrajinski svet. Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu 

navedenega obvestila zahteva, da naj odločitev predsednika pokrajine preizkusi upravno sodišče, ki 

mora odločiti v 30 dneh. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemeljena, jo razveljavi.  

 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim 

podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči predsednik pokrajine z aktom, s katerim določi 

obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. 

Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno podpisovanje se 

izvaja v pokrajinski upravi, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma. 

Pokrajinska uprava preveri in potrdi tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu 

in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko 

iniciativo. Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega 

državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi 

preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in 

ljudsko iniciativo. Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku 

podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev (38. člen ZPok). 

 

31 Pokrajinski svet razpiše referendum v 15 dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od 

vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi pokrajinski 

svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan 

razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja. Če pokrajinski svet meni, da je vsebina vložene 

zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči 

ustavno sodišče. Zahtevo lahko pokrajinski svet vloži od dneva vložitve zahteve in najkasneje do 

izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi pokrajinskega sveta v 15 dneh. 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s statutom pokrajine za objavo splošnih 

aktov pokrajine (39. člen ZPok). 

 

32 Pravico glasovati na referendumu imajo vsi prebivalci pokrajine, ki imajo pravico voliti člane 

pokrajinskega sveta, če zakon ne določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča pokrajinska 

volilna komisija. Podrobneje določi postopek za izvedbo referenduma statut pokrajine v skladu z 

zakonom. Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje 

večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim 

posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev. Poročilo o izidu glasovanja na 
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referendumu pošlje pokrajinska volilna komisija pokrajinskemu svetu, ki ga objavi na način, ki je v 

statutu pokrajine določen za objavo splošnih aktov pokrajine (40. člen ZPok). 

 

33 Najmanj pet odstotkov volivcev v pokrajini lahko zahteva sprejetje ali spremembo odločitve iz 

pristojnosti pokrajinskega sveta ali predsednika pokrajine. Glede pobude volivcem za vložitev 

zahteve in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določila 41. člena ZPok. Organ, na katerega 

je naslovljena zahteva mora o zahtevi odločiti najpozneje v treh mesecih (41. člen ZPok). 

 

3.6 Pokrajinska uprava 

 

34 Za opravljanje upravnih nalog iz pristojnosti pokrajine in prenesenih upravnih nalog države 

ustanovi pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajine pokrajinsko upravo, 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. Območja enot pokrajinske uprave se določijo tako, da je zagotovljena enakopravna 

dostopnost upravnih storitev vsem skupinam prebivalcev pokrajine. Notranjo organizacijo 

pokrajinskih upravnih organov in enot pokrajinske uprave ter sistemizacijo delovnih mest v njih 

določi predsednik pokrajine, ki tudi usmerja in nadzira pokrajinsko upravo (42. člen ZPok). 

 

35 Pokrajinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 

zvezi z zagotavljanjem storitev splošnega pomena iz pokrajinske pristojnosti. Za opravljanje 

posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti pokrajine lahko pokrajinski svet z odlokom 

podeli javno pooblastilo ali ustanovi osebo javnega prava za izvajanje javnih pooblastil, določenih 

z odlokom. Za izvajanje storitev splošnega pomena iz svoje pristojnosti pa lahko pokrajina v 

skladu z zakonom ustanovi pravno osebo javnega prava ali podeli koncesijo (43. člen ZPok). 

 

36 Pokrajinsko upravo vodi direktor pokrajinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje predsednik 

pokrajine. Direktor pokrajinske uprave je uradnik na položaju v skladu z zakonom, ki ureja položaj 

javnih uslužbencev. Za imenovanje in razrešitev direktorja pokrajinske uprave in njegov položaj se 

uporabljajo predpisi, ki urejajo javne uslužbence (44. člen ZPok). 

 

37 Pokrajinske upravne organe in enote pokrajinske uprave vodijo načelniki, ki so uradniki na 

položaju v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Načelnika pokrajinskega 

upravnega organa in načelnika enote pokrajinske uprave imenuje in razrešuje predsednik pokrajine. 

Kot določa ZPok mora načelnik pokrajinskega upravnega organa in načelnik enote pokrajinske 

uprave ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi navodili in nalogi direktorja pokrajinske uprave 

ter mu redno poročati o opravljanju nalog organa oziroma enote pokrajinske uprave in o vseh 

pomembnejših vprašanjih.  

 

Direktor pokrajinske uprave in načelniki pokrajinskih upravnih organov ter načelniki enot 

pokrajinske uprave, ki opravljajo prenesene državne naloge, morajo ravnati v skladu z obveznimi 

navodili in nalogi ministrov, pristojnih za področja, na katera spadajo prenesene državne naloge ter 

jim redno poročati o opravljanju prenesenih državnih nalog in o vseh pomembnejših vprašanjih. 

Na tem mestu moramo opomniti, da načelnik pokrajinskega upravnega organa oziroma načelnik 

enote pokrajinske uprave odgovarja za svoje delo in delo organa oziroma enote pokrajinske uprave, 

ki jo vodi, direktorju pokrajinske uprave (45. člen ZPok). 

 

38 O sporih o pristojnosti med pokrajinskimi upravnimi organi oziroma enotami pokrajinske uprave 

odloča predsednik pokrajine (46. člen ZPok). 

 

39 Pokrajinski upravni organi odločajo s posamičnimi upravnimi akti o upravnih zadevah iz izvirne 

pokrajinske pristojnosti in upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti. O pritožbah zoper 

posamične upravne akte pokrajinskih upravnih organov in nosilcev pokrajinskih javnih pooblastil, 

izdane v okviru izvirne pokrajinske pristojnosti, odloča predsednik pokrajine. O pritožbah zoper 

posamične upravne akte pokrajinskih upravnih organov o upravnih zadevah iz prenesene državne 

pristojnosti, odločajo stvarno pristojna ministrstva (47. člen ZPok). 

 

40 O izločitvi načelnika in pooblaščenih uradnih oseb pokrajinskega upravnega organa oziroma 

upravne enote ali nosilca javnih pooblastil odloča direktor pokrajinske uprave. Če je izločena 

pooblaščena uradna oseba, odloči o zadevi načelnik, če pa je izločen načelnik, odloči o zadevi 

direktor pokrajinske uprave. O izločitvi direktorja pokrajinske uprave odloča predsednik pokrajine, 

ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. O izločitvi predsednika pokrajine pa odloči pokrajinski 

svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči (48. člen ZPok). 



I/3/1 

 

Oktober 2019 19 

Z
P

o
k

 

 

 

41 Pokrajinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz 

svoje pristojnosti. Za opravljanje nadzora se v pokrajinski upravi ustanovi pokrajinska inšpekcija, 

ki opravlja tudi prenesene naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti. Inšpekcijski 

nadzor neposredno opravljajo pokrajinske inšpektorice oziroma inšpektorji. Za določitev pogojev 

za opravljanje inšpekcijskega nadzora, pooblastila, dolžnosti in odgovornosti pokrajinskih 

inšpektorjev se uporablja zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor (49. člen ZPok). 

 

3.6.1 Koordinacijski sosvet 

 

42 Za sodelovanje med pokrajinsko upravo, občinskimi upravami ter organizacijskimi enotami 

ministrstev, organov v njihovi sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je pokrajina in ki 

pretežno opravljajo upravne naloge, 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 ali od župana 

oziroma direktorja občinske uprave pooblaščeni predstavniki občinske uprave in predstojniki 

organizacijskih enot ministrstev in organov v njihovi sestavi s sedežem na območju pokrajine. 

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 (50 člen ZPok). 

 

3.6.2 Pokrajinsko odvetništvo 

 

43 Pokrajina lahko v pokrajinski upravi ustanovi pokrajinsko odvetništvo. Če pokrajina ne ustanovi 

pokrajinskega odvetništva lahko z odlokom določi, da naloge pokrajinskega odvetništva opravlja 

pokrajinski odvetnik. Slednji zastopa pokrajino pred sodišči in drugimi državnimi organi. Po 

pooblastilu lahko pokrajinski odvetnik zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila 

pokrajina. Naloge pokrajinskega odvetništva opravljajo vodja pokrajinskega odvetništva in 

pokrajinski odvetniki. Za vodjo pokrajinskega odvetništva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

pogoje za pokrajinskega odvetnika. Na tem mestu moramo opomniti, da je za pokrajinskega 

odvetnika lahko imenovan, kdor poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence, 

izpolnjuje tudi naslednje pogoje: • da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naziv 

univerzitetni diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo 

izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim 

mnenjem o izobraževanju za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji; • da je opravil 

pravniški državni izpit in • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem 

državnem izpitu. Glede položaja in statusa pokrajinskega odvetništva v sodnih, upravnih in drugih 

postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno odvetništvo. Glede položaja, 

pravic in obveznosti vodje pokrajinskega odvetništva in pokrajinskega odvetnika pa se uporabljajo 

določbe zakona, ki ureja javne uslužbence, če ZPok ne določa drugače (51. člen ZPok). 

 

3.7 Premoženje in financiranje pokrajine 

 

44 Pokrajina ima pravico posedovati in pridobivati vse vrste premoženja ter razpolagati z njim. Svoje 

premoženje upravlja samostojno. Premoženje pokrajine sestavljata stvarno in finančno premoženje. 

Vrednost svojega premoženja pa pokrajina izkazuje s premoženjsko bilanco. Za pridobivanje 

stvarnega in finančnega premoženja pokrajine ter razpolaganje z njim se uporabljajo predpisi, ki 

urejajo pridobivanje stvarnega in finančnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti ter razpolaganje s tem premoženjem (52. člen ZPok). 

 

45 Pokrajina v skladu z zakonom samostojno financira uresničevanje svojih nalog s prihodki od 

davkov in drugih obveznih dajatev, s prihodki od svojega premoženja, z dodatnimi sredstvi 

državnega proračuna in sredstvi skladov Evropske unije ter iz drugih virov, določenih z zakonom. 

Financiranje pokrajine določa zakon. Viri financiranja, ki jih pokrajini zagotavlja zakon, morajo 

biti predvidljivi in zadostni za učinkovito opravljanje njenih nalog. Z zakonom, ki ureja prenos 

opravljanja posamezne naloge iz državne pristojnosti na pokrajino, se v sorazmerju z vrsto in 

obsegom prenesenih nalog določi način zagotavljanja sredstev, ki jih mora zagotoviti država. 

Prihodke in izdatke za financiranje javne porabe v pokrajini načrtuje pokrajina s pokrajinskim 

proračunom (54. člen ZPok). 

 

46 Prihodki ali prejemki in odhodki ali izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe 

morajo biti zajeti v proračunu pokrajine, oblikovanem v skladu z zakonom. Proračun in zaključni 
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račun proračuna pokrajine ter druge z zakonom določene proračunske dokumente sprejme 

pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajine, ki je odgovoren za izvrševanje proračuna. 

Postopek sprejemanja proračuna pokrajine in zaključnega računa proračuna določa poslovnik 

pokrajinskega sveta. Na tem mestu moramo opomniti, da lahko pokrajina v postopku priprave 

predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo 

prebivalci pokrajine. O predlaganih projektih pokrajina izvede posvetovanja z občani najkasneje do 

predložitve proračuna pokrajinskemu svetu v sprejem (54. člen ZPok). 

 

47 Nadzor nad proračunom pokrajine in celotno javno porabo pokrajine in pravnih oseb, katerih 

ustanoviteljica je pokrajina opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije (55. člen ZPok). 

 

3.8 Splošni akti pokrajine 

 

48 S statutom pokrajine se podrobneje določijo organizacija in delovanje pokrajine, oblikovanje in 

pristojnosti ter organizacija dela njenih organov, uresničevanje pravice prebivalcev pokrajine do 

obveščenosti ter način njihovega sodelovanja pri sprejemanju odločitev, sodelovanje med 

pokrajino in občinami v zadevah, ki so jim skupne, druge zadeve, ki jih določa ta zakon ter druga 

vprašanja skupnega pomena. S statutom pokrajine se v skladu z zakonom, ki ureja pokrajinske 

volitve, določijo volilne enote za volitve članov pokrajinskega sveta. Ob navedenem se s statutom 

pokrajine določijo sedeži organov pokrajinske uprave in enot pokrajinske uprave tako, da je 

prebivalcem pokrajine zagotovljena enaka dostopnost do upravnih storitev, ki jih zagotavlja 

pokrajina.  

 

Pokrajina, na območju katere so občine, v katerih živita italijanska oziroma madžarska avtohtona 

narodna skupnost in romska skupnost, s statutom podrobneje določi organizacijo uresničevanja 

pravic avtohtone narodne skupnosti in romske skupnosti v pokrajinskih organih ter način 

zagotavljanja pravice do uporabe jezika narodne skupnosti pri delu pokrajinskih organov in 

pokrajinske uprave. Statut sprejme pokrajinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov (56. 

člen ZPok). 

 

49 Pokrajina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili. Zadeve iz 

prenesene pristojnosti ureja pokrajina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni (57. člen 

ZPok).  

 

3.8 Sodelovanje pokrajine z občinami, pokrajinami in državnimi organi 

 

50 Organi pokrajine sodelujejo z občinskimi organi na način, kot ga določata statut pokrajine in 

poslovnik pokrajinskega sveta. Občinski organi imajo pravico biti obveščeni o delu organov 

pokrajine na način, določen s statutom pokrajine in poslovnikom pokrajinskega sveta (58. člen 

ZPok). 

 

51 Pokrajina sodeluje z drugimi pokrajinami zlasti pri uresničevanju razvojnih nalog in sklepa z njimi 

sporazume o sodelovanju za doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu. Za medsebojno 

sodelovanje lahko pokrajine oblikujejo usklajevalna in posvetovalna delovna telesa. Zaradi 

skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in 

investicijskih programov lahko dve ali več pokrajin ali pokrajina in občina oziroma več občin 

ustanovijo zvezo pokrajin oz. zvezo pokrajin in občin ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja 

lokalno samoupravo (59. člen ZPok). 

 

52 Pokrajina sodeluje z regijami drugih držav v različnih oblikah sodelovanja v skladu s predpisi 

Evropske unije ali ratificirano mednarodno pogodbo ter zunanjepolitičnimi usmeritvami in cilji 

države. Pokrajina lahko na skupnost, nastalo v okviru navedenega sodelovanja, prenese opravljanje 

posameznih nalog iz svoje pristojnosti le s soglasjem Državnega zbora Republike Slovenije (60. 

člen ZPok). 

 

53 Ob navedenem pokrajina sodeluje z državnimi organi pri načrtovanju in odločanju o vseh zadevah 

iz državne pristojnosti, ki se neposredno nanašajo na njene pristojnosti in financiranje. Sodelovanje 

pokrajine pri navedenih zadevah morajo državni organi zagotoviti pravočasno in na primeren 

način. Navedeno sodelovanje se zagotavlja neposredno s pokrajinami, kadar se zadeva nanaša na 

eno ali več pokrajin in tudi z združenjem pokrajin, če gre za zadevo, ki se nanaša na vse pokrajine 

(61. člen ZPok). 
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54 Pokrajine so združene v Združenje pokrajin Slovenije. Združenje predstavlja interese svojih članic 

pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone ali druge predpise, s katerimi se 

določajo naloge pokrajin in financiranje pokrajin ali se kako drugače posega v njihove koristi. Ob 

navedenem združenje zastopa interese pokrajin v mednarodnem sodelovanju, voli člane delegacije 

Republike Slovenije v Odboru regij Evropske unije ter delegaciji zagotavlja strokovno, tehnično in 

administrativno pomoč. Združenje ima svoj statut, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. Na tem mestu moramo opomniti, da je združenje pravna oseba javnega prava, pravno 

osebnost pa pridobi z dnem objave statuta (62. člen ZPok). 

 

3.9 Nadzor državnih organov 

 

55 Nadzor nad zakonitostjo dela organov pokrajine in pokrajinske uprave opravljajo vlada in 

ministrstva. V zadevah iz državne pristojnosti, ki jih je država prenesla v izvrševanje na pokrajine, 

pa opravljajo ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo izvrševanja nalog (63. člen 

ZPok). 

 

56 Kot določa ZPok se lahko pokrajinski svet se lahko predčasno razpusti, če: • ne izvršuje odločb 

ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje; • v letu, za katero ni bil 

sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in 

pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali • če se v posameznem 

koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji. Predsednika 

pokrajine pa se lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih 

odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno 

ravnanje.  

 

O razpustitvi pokrajinskega sveta oziroma razrešitvi predsednika pokrajine odloča državni zbor na 

predlog vlade. Preden izda sklep o razpustitvi pokrajinskega sveta oziroma razrešitvi predsednika 

pokrajine, pa mora državni zbor opozoriti pokrajinski svet oziroma predsednika pokrajine na 

njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati, kako naj v primernem roku te nezakonitosti 

odpravi. Če pokrajinski svet oziroma predsednik pokrajine ravna v skladu z opozorilom, državni 

zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi. Pokrajinski svet oziroma 

predsednik pokrajine lahko v tridesetih dneh po prejemu sklepa o razpustitvi oziroma razrešitvi 

vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni 

vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je pokrajinski svet razpuščen oziroma predsednik 

pokrajine razrešen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča v 

Uradnem listu Republike Slovenije. V primeru razpustitve pokrajinskega sveta državni zbor 

razpiše predčasne volitve v pokrajinski svet, v primeru razrešitve predsednika pokrajine pa 

nadomestne volitve predsednika pokrajine. Če je pokrajinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge 

iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega pokrajinskega sveta predsednik pokrajine. 

Predsednik pokrajine mora svoje odločitve predložiti v potrditev pokrajinskemu svetu takoj, ko se 

ta sestane na prvi seji. Če je pa razrešen predsednik pokrajine, opravlja nujne naloge iz njegove 

pristojnosti do izvolitve novega predsednika pokrajine podpredsednik pokrajine oziroma član 

pokrajinskega sveta, ki je v skladu z ZPok določen za začasno opravljanje funkcije predsednika 

pokrajinskega sveta, če je ta predčasno razrešen. Ob navedenem pa moramo opomniti, da imenuje 

vlada, v primeru hkratne razpustitve pokrajinskega sveta in razrešitve predsednika pokrajine, 

začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih organov pokrajine opravlja njune naloge. Začasni 

upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu pokrajinskemu svetu takoj, 

ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja 

funkcijo in delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana pokrajinskega sveta in predsednika pokrajine 

(64. člen ZPok). 

 

3.10 Sprememba imena, sedeža ali območja pokrajine 

 

57 Ime in sedež pokrajine ali njeno območje se spremeni z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z 

dvotretjinsko večino glasov navzočih poslank oziroma poslancev. V postopku za sprejem 

navedenega zakona mora državni zbor pridobiti mnenje pokrajinskega sveta in mnenja občinskih 

svetov z območja pokrajine. Z zakonom se določi način in rok ureditve premoženjskopravnih, 

organizacijskih in drugih posledic sprememb (65. člen ZPok). 
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Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava. 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (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 in 75/16 – UZ70a). 

ZPok - Zakon o pokrajinah /ZPok/ (osnutek) 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (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 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o pokrajinah /ZPok/ (osnutek) 
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