
   

                                                                                                                                                                    
 
Številka: 003-03-1/2020/27 
Ljubljana, 20. 1. 2021                                                                                                                                                 
  
           
Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji 20. 1. 2021, v skladu s 67. členom 
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 
in 123/20), sprejel naslednji 
 

S K L E P: 
 
Državni svet Republike Slovenije podaljšuje rok za opredelitev občinskih svetov do 
osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, ki so objavljeni v 
zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti 
pokrajin)«, ki je dostopen na spletni povezavi: www.pokrajine.si/zbornik2020, do 1. 7. 
2021.  

 
Obrazložitev: 

 
Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki 
pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, ki jih je pripravila Strokovna 
skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje, ter 
pozval občinske svete, da se do 1. 3. 2021 opredelijo do osnutkov zakonodaje, ki so 
objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom 
pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.  
 
Skupnost občin Slovenije je 14. 1. 2021 naslovila pobudo za podaljšanje roka za 
obravnavo osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin. Komisija 
za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije namreč ocenjuje, da je 
rok za odziv občinskih (mestnih) svetov, ki se izteče s 1. 3. 2021, prekratek oz. časovno 
neugoden zaradi zakonsko določenih obveznosti občin v tem obdobju in razglašenih 
izrednih razmer, ki otežujejo delo občinskih svetov. Zato je Skupnost občin Slovenije 
predlagala podaljšanje roka za podajanje mnenj.   

 
Državni svet ugotavlja, da občinski sveti za predhodno preveritev kompleksne 
zakonodaje ter poglobljeno razpravo potrebujejo več časa. Ker je obravnava pokrajinske 
zakonodaje na občinskih svetih zahtevna in otežena tudi zaradi omejevalnih ukrepov 
zaradi epidemioloških razmer v državi, se rok za opredelitev občinskih svetov do 
osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin podaljšuje do 1. 7. 
2021.  
 
 
 

Alojz Kovšca 
predsednik 
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