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V prihodnjih mesecih očitno nove
aktivnosti ustanavljanja pokrajin
Ljubljana, 21. maja - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je danes na seji v Ljubljani,
na kateri je predsedovanje skupnosti prevzel murskosoboški župan Aleksander Jevšek,
podprlo začetek aktivnosti, ki bi pripeljale do ustanovitve pokrajin. Osnutke zakonov bi
pripravila delovna skupina, ki bi jo vodil Boštjan Brezovnik s pravne fakultete v
Mariboru.
O možnostih za vnovičen poskus ustanavljanja pokrajin so govorili tudi na nedavnem delovnem
sestanku pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki ga je ta gostil s predsednikom DS Alojzom
Kovšco. Kot so za STA pojasnili v uradu predsednika, je šlo za delovni sestanek, na katerem so
preverili možnosti za začetek postopkov in aktivnosti za ustanovitev pokrajin.
Na sestanku je bil tudi Boštjan Brezovnik iz pravne fakultete v Mariboru, ki je danes na seji
predsedstva SOS dejal, da so pri predsedniku ugotavljali, da je čas izjemno primeren. Na to po
njegovih besedah kažejo javno-finančni podatki, v prid ustanovitvi pokrajin pa govorijo tudi podatki o
centralizaciji države.
Zamišljeno pa je, da bi Brezovnik s sodelavci pripravil izhodišča. Po njegovih besedah bi v njih
določili koncept bodočih pokrajin, ki naj ne bi bile podaljšana roka države, ampak razvojne entitete.
Kot je še dodal, bi pokrajine lahko prevzele vodilno vlogo na področju črpanja evropskih sredstev,
razvoja in bi opravljale naloge, ki jih država ne izvaja učinkovito. Hkrati z ustanovitvijo pokrajin pa bi
ukinili dvotirni upravni sistem in preuredili sistem javnih služb, tako gospodarskih kot negospodarskih.
V prvi fazi števila pokrajin ne bi določali. Delo bi po Brezovnikovih navedbah nadaljevali tam, kjer se
je ustavil poskus ustanovitve pokrajin, začet v mandatu ministra za lokalno samoupravo Ivana
Žagarja. Bi pa predloge zakonodaje predrugačili tudi glede na to, kakšen koncept pokrajin želijo. V
pripravo osnutkov prenovljene zakonodaje bi bili vključeni tudi strokovnjaki, ki so se v preteklosti že
ukvarjali s temi vprašanji. O osnutkih bi naprej razpravljali v občinskih združenjih, ko bi dosegli
zadosten konsenz, pa bi šli s podporo predsednika republike v državni zbor. Zakone bi predlagali z
ljudsko iniciativo, torej s podpisi volivcev.
Tako Brezovnik kot Skupnost občin Slovenije so ob tem pozdravili pozitiven odziv predsednika
republike. V uradu predsednika so za STA pojasnili, da je Pahor ponudil, da bi lahko morda že poleti
gostil posvet na temo pokrajin, kamor bi povabili tudi predstavnike stroke in politike. Če bi ocenili, da
je to primerno, pa bi lahko s podporo državnega sveta kasneje vodil tudi pogovore s predstavniki
poslanskih skupin.
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Zdaj se morajo o tem izreči združenja občin. Na današnji seji predsedstva skupnosti občin so pobudo
podprli, saj, kot so zapisali po seji, "prepoznavajo potrebo po ustanovitvi pokrajin na terenu že dlje
časa, vendar takšnih pokrajin, ki bodo imele razvojno vlogo". Predsedstvo je tudi pooblastilo
Brezovnika, da v okviru ožje delovne skupine pripravi ustrezne osnutke zakona o pokrajinah, zakona
o ustanovitvi pokrajin in zakona o financiranju pokrajin in občin ter ustrezne spremembe zakona o
lokalni samoupravi.
"Ko bodo osnutki pripravljeni, bo opravljena temeljita razprava znotraj Skupnosti občin Slovenije oz.
med županjami in župani, pa tudi med člani državnega sveta," so ob tem napovedali v skupnosti.
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