
Pokrajine v prvem krogu usklajevanj (Mojca Zorko) 

Financirali bi jih iz sredstev, prenesenih z države, in dela dohodnine 

Dnevnik,četrtek, 10.12.2009,  

Ljubljana - Minister za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš je včeraj začel usklajevanje s poslanskimi skupinami 
glede pokrajinske zakonodaje. Najprej se je srečal s poslanci DeSUS (katerega član je), danes pa bo na vrsti največja 
koalicijska poslanska skupina SD, kjer Gjerkeš pričakuje burno razpravo. 

Minister za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš je včeraj začel usklajevanje s poslanskimi skupinami glede 
pokrajinske zakonodaje. (Foto: Luka Cjuha)  

Tudi tokrat bo očitno največ razhajanj pri številu pokrajin, sedežih in pristojnostih. Gjerkeš je v usklajevanje 
predložil tri možne različice, ki predvidevajo razdelitev Slovenije na tri, šest in osem pokrajin. Številka sicer ni 
bistvena, vztrajno ponavlja minister, po njegovem mnenju je bistvena subregijska ureditev. Ali drugače: Koroška, 
Prekmurje, Prlekija, Posavje, Zasavje in druge manjše regije ne bodo imele svoje pokrajine, ampak bodo vpete v eno 
od večjih pokrajin, v kateri pa bodo imele možnost uveljavljanja svojih regijskih interesov, saj bo zakonodaja to 
zagotavljala prek sestave pokrajinskih svetov, oblikovanja volilnih enot, zastopanosti v regionalnih razvojnih 
agencijah in podobno. 

Poslancu in županu mestne občine Slovenj Gradec Matjažu Zanoškarju  se zdi od predlaganih najboljši model, ki 
predvideva šest pokrajin. Pri treh pokrajinah ne bi prišlo do decentralizacije, pri šestih pa gre po njegovem za logično 
zaokroževanje teritorija in bi morala verjetno tudi Koroška popustiti. "Če je govora o osmih pokrajinah, potem pa bo 
Koroška zahtevala še deveto. In če jih bo devet, se bojim, da se bodo pojavili še drugi interesi in bomo spet pri 
drobljenju," pojasnjuje Zanoškar. Dr. Marjan Ravbar  z Geografskega inštituta Antona Melika pa opozarja, da je pri 
številki šest problematična predvsem enotna primorska pokrajina, saj je prepričan, da se koprsko in novogoriško 
območje ne bosta znali zediniti glede razvoja pokrajine. Prizna, da bi si Koroška verjetno zaslužila svojo pokrajino, a 
se boji, da bo zaradi slabega gospodarskega razvoja tako kot Pomurje predolgo "pripeta na državne jasli", medtem ko 
je smisel pokrajin, da so nosilke lastnega razvoja. 

Poslanci DeSUS so imeli včeraj pomisleke tudi o tem, koliko ustanavljanje in delovanje pokrajin stane. Minister 
Gjerkeš priznava, da decentralizacija ni zastonj. A poudarja, da bodo novi stroški predvsem najemnine prostorov, 
sejnine za pokrajinske svetnike in plače zaposlenih v pokrajinskih upravah. Za svoje delovanje bodo pokrajine 
postopoma dobivale del dohodnine, pobrane na njihovem območju. V prvem letu bo ta delež štiri odstotke, v drugem 
šest, v tretjem osem, v četrtem pa deset. Potem pa bodo morale pokrajine same zaganjati svoj razvoj z lastnimi 
človeškimi viri in infrastrukturo, pravi minister. Za konkretne naloge pokrajin pa se denar le prenaša z državne na 
regionalno raven. Na primer, če je zdaj denar za upravljanje regionalnih cest porabljala država, ga bodo poslej za isti 
namen pokrajine. Po neuradnih informacijah, naj bi se na celoten pokrajinski nivo v prvem letu preneslo od okoli 91 
milijonov evrov (če bodo pokrajine tri) do skoraj 98 milijonov evrov (če jih bo osem), v drugem letu pa že od 137 do 
146 milijonov evrov. 

O sedežih pokrajin bodo odločale pokrajine same, je napovedal minister, pri tem pa opozoril, da vseh želja občin ne 
bo moč upoštevati. Aktualna pa je spet tudi dilema, ali naj se na pokrajine prenese tudi pristojnosti in naloge sedanjih 
upravnih enot ali ne. Medtem ko minister Gjerkeš meni, da vsaj zaenkrat ne, v DeSUS mislijo, da bi bilo to smotrno. 
Dr. Bojan Bugarič z ljubljanske Pravne fakultete poudarja, da bi morale biti pokrajine bolj nosilke razvojnih 
projektov kot pa izvajalke upravnih nalog. 

Predlagane delitve Slovenije: 

Tri pokrajine: vzhodnoslovenska, osrednjeslovenska in zahodnoslovenska 

Šest pokrajin: severovzhodna, dolenjska, osrednjeslovenska, savinjska, gorenjska in primorska 

Osem pokrajin: pomurska, podravska, savinjska, dolenjska, primorska, severnoprimorska, osrednjeslovenska in 
gorenjska 


