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1

Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o ustanovitvi pokrajin /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 ustanovitvi pokrajin /ZPok/
osnutek

2

1.2

Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o ustanovitvi pokrajin /ZPok/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta

določba

pojasnilo

1
2
3

S statutom določi sedež pokrajinskega sveta in sedež sveta občin.
Na prvi seji sprejme začasni poslovnik o svojem delu.
Po postopku, določenem v začasnem poslovniku o delu
pokrajinskega sveta, imenuje komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Imenuje komisijo za pripravo statuta pokrajine in poslovnika o
delu pokrajinskega sveta.

3. člen
20. člen
20. člen

2
4
4

21. člen

5

4
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1.2

Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/

tč.

akti pokrajinskega sveta

določba

pojasnilo

1
2
3

3. člen
20. člen
20. člen

2
4
4

4

Statut pokrajine.
Začasni poslovnik o delu pokrajinskega sveta.
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Sklep o imenovanju komisije za pripravo statuta pokrajine.

1.3

Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o ustanovitvi pokrajin /ZPok/

tč.

pristojnosti in naloge predsednika pokrajine

določba

pojasnilo

1

Na podlagi izvedenega javnega natečaja imenuje direktorja
pokrajinske uprave.

21. člen

6

1.4

Pristojnosti in naloge pokrajinske volilne komisije po Zakonu o ustanovitvi pokrajin
/ZPok/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinskega volilne komisije

določba

pojasnilo

1

V dvajsetih dneh po izvolitvi članov pokrajinskega sveta in
predsednika pokrajine predsednik pokrajinske volilne komisije
skliče prvo sejo pokrajinskega sveta.
Zaradi priprave dnevnega reda prve seje, predlogov za
imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter predlogov za imenovanje članov nadzornega
odbora skliče predsednik pokrajinske volilne komisije najpozneje
deset dni po volitvah predsednika pokrajine in začasne vodje
svetniških skupin pokrajinskega sveta.

19. člen

3

19. člen

3

2

2

Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZPok/

Izvajanje določil Zakona o ustanovitvi pokrajin /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 ustanovitvi pokrajin
/ZPok/ znaša … EUR.
3
1

3.1
2

3.2
3

2

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine
Z Zakonom o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ se ustanovijo pokrajine in določijo njihova območja,
imena in sedeži ter število članic oziroma članov prvih pokrajinskih svetov. Zakon določa merila, v
skladu s katerimi so določeni območja, imena in sedeži pokrajin ter število članov pokrajinskih
svetov, in ureja konstituiranje pokrajin po ustanovitvi. Ob navedenem se z zakonom se določi
poseben status Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor pri izvrševanju pristojnosti in
nalog pokrajine (1. člen ZUPok).
Ime in sedež pokrajine
ZUPok določa sedež pokrajine in začasne sedeže pokrajinskega sveta in sveta občin. Sedeža
pokrajinskega sveta in sveta občin določi pokrajinski svet s statutom pokrajine. Sedež predsednika
pokrajine, nadzornega odbora pokrajine in pokrajinske uprave je v kraju, kjer je sedež pokrajine (3.
člen ZUPok).
Konstituiranje pokrajin
Prvo sejo prvega pokrajinskega sveta skliče predsednik pokrajinske volilne komisije v dvajsetih
dneh po izvolitvi članov pokrajinskega sveta in predsednika pokrajine. Zaradi priprave dnevnega
reda prve seje, predlogov za imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
predlogov za imenovanje članov nadzornega odbora skliče predsednik pokrajinske volilne komisije

najpozneje deset dni po volitvah predsednika pokrajine in začasne vodje svetniških skupin
pokrajinskega sveta (19. Člen ZUPok).
4

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o svojem delu. Z začasnim
poslovnikom se uredijo predvsem število, sestava in način izvolitve komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Po sprejetju začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po postopku, določenem v začasnem poslovniku.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pregleda poročilo pokrajinske volilne
komisije o izidu volitev in izda potrdila o izvolitvi predsednika pokrajine in članov pokrajinskega
sveta ter odloči o morebitnih pritožbah kandidatov v skladu z zakonom, ki ureja pokrajine (20. Člen
ZUPok)

5

Pokrajinski svet na prvi seji imenuje komisijo za pripravo statuta pokrajine in poslovnika
pokrajinskega sveta. Člane komisije za pripravo statuta in poslovnika pokrajinskega sveta imenuje
pokrajinski svet izmed svojih članov, lahko pa tudi med drugimi prebivalci pokrajine, vendar ne več
kot polovice članov. Komisiji predseduje član pokrajinskega sveta (21. člen ZUPok).

6

Predsednik pokrajine imenuje direktorico oziroma direktorja pokrajinske uprave na podlagi
izvedenega javnega natečaja najpozneje v 60 dneh po sprejetju odloka o ustanovitvi pokrajinske
uprave (22. člen ZUPOk).

Ključne besede
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, konstituiranje
pokrajin.
Uporabljene kratice
Ustava RS -

ZUPok

-

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 ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ (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 ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ (osnutek)
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