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France Cukjati, dr. med.,
predsednik Dr`avnega zbora Republike

Slovenije

O DR@AVNEM ZBORU
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dr`avni zbor Republike Slovenije je na podlagi Ustave
Republike Slovenije za~el delovati po demokrati~nih voli-
tvah leta 1992 in je naslednik Skup{~ine Republike
Slovenije.

Zadnje parlamentarne volitve, na katerih je bilo izvoljenih
devetdeset poslancev dr`avnega zbora, so bile 3. oktobra
2004.

Izvoljeni so bili s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim
glasovanjem.

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na
kakr{na koli navodila.

Mandat poslancev traja {tiri leta, volitve v dr`avni zbor pa
razpisuje predsednik republike.
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DELOVNA TELESA
Dr`avni zbor ustanovi de-
lovna telesa za spremljanje
stanja na posameznih po-
dro~jih, za pripravo odlo~i-
tev o politiki na teh po-
dro~jih, za oblikovanje sta-
li{~ do posameznih vpra{anj
ter za obravnavo predlogov
zakonov ter drugih aktov
dr`avnega zbora.

Delovno telo ima predsed-
nika, praviloma enega pod-
predsednika in ~lane. Mesta
predsednikov in podpred-
sednikov delovnih teles pra-
viloma pripadajo poslancem
razli~nih poslanskih skupin.
^e je predsednik delovnega
telesa iz vrst predstavnikov
poslanskih skupin vladajo~e
koalicije, je podpredsednik
delovnega telesa praviloma
iz poslanskih skupin opozi-
cije, in obratno.

Vodilne funkcije v Komisiji
za nadzor prora~una in
drugih javnih financ in v
Komisiji za nadzor obve{~e-
valnih in varnostnih slu`b
pripadajo poslancem opozi-
cijskih poslanskih skupin.
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ODBORI
Dr`avni zbor ustanovi stalne odbore, praviloma za podro~ja, za katera so ustanovljena
ministrstva, lahko pa tudi za ve~ med seboj povezanih podro~ij. Odbore lahko ustanovi
tudi za dolo~ene naloge.

V mandatu 2004 - 2008 je dr`avni zbor ustanovil:

•Odbor za gospodarstvo

•Odbor za promet

•Odbor za okolje in prostor

•Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

•Odbor za finance in monetarno politiko

•Odbor za zunanjo politiko

•Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje

•Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

•Odbor za obrambo

•Odbor za zdravstvo

•Odbor za delo, dru`ino, socialne zadeve in invalide

•Odbor za kulturo, {olstvo in {port

•Odbor za visoko {olstvo, znanost in tehnolo{ki razvoj

•Odbor za zadeve Evropske unije
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KOMISIJE
Dr`avni zbor ustanovi komisije za preu~evanje dolo~enih skupnih vpra{anj ali za
preu~evanje posameznih zadev.

Stalne komisije dr`avnega zbora so:

•Mandatno-volilna komisija

•Komisija za poslovnik

•Komisija za narodni skupnosti

•Komisija za nadzor prora~una in drugih javnih financ

•Komisija za nadzor obve{~evalnih in varnostnih slu`b

V tem mandatu so bile ustanovljene:

•Ustavna komisija

•Komisija za peticije ter ~lovekove pravice in enake mo`nosti

•Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

•Komisija po Zakonu o prepre~evanju korupcije

•Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za
odlo~anje o politi~ni odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na
Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Dr`avnem to`ilstvu Republike Slovenije v zvezi
z izvr{evanjem nadzora po Zakonu o dr`avnem to`ilstvu (Uradni list RS, {t. 110/02 -
uradno pre~i{~eno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odlo~itve v skladu z
ustavnimi pristojnostmi dr`avnega zbora
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
Odbor za finance in monetarno politiko je bil ustanovljen z
odlokom, ki ga je sprejel dr`avni zbor na seji 17. novembra
2004.
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Pristojnosti odbora, ki izhajajo iz odloka o njegovi ustano-
vitivi, se nana{ajo na obravnavo predlogov zakonov, dru-
gih aktov in problematike, ki se nana{a na:

• javnofinan~ne prihodke,

•prora~un in javna naro~ila,

•zakladni{tvo in javno ra~unovodstvo,

•dav~ni in carinski sistem,

• finan~ni sistem,

•centralnoban~ni sistem in monetarno politiko,

•prepre~evanje in odkrivanje pranja denarja,

•prirejanje iger na sre~o,

•dr`avne pomo~i ter

•druga vpra{anja, ki jih obravnava za ta podro~ja
pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava tudi zadeve EU s svojega delovnega po-
dro~ja.

POLITIKO
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Med pomembnej{e pristoj-
nosti odbora sodi obravna-
va predlogov dr`avnih pro-
ra~unov za posamezno leto.
Postopek sprejemanja pred-
loga dr`avnega prora~una
in ostalih prora~unskih do-
kumentov ureja poslovnik
dr`avnega zbora, ki odboru
pri obravnavi teh aktov do-
deljuje vlogo mati~nega de-
lovnega telesa za pripravo
predlogov odlo~itev za
dr`avni zbor.
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Poslovnik odboru dodeljuje
tudi poseben status za
obravnavo tistih predlogov
zakonov, ki zahtevajo fi-
nan~na sredstva iz dr`avne-
ga prora~una, pa vsebinska
obravnava teh zakonskih
predlogov ne sodi v pristoj-
nost odbora, temve~ v pri-
stojnost drugih mati~nih
delovnih teles. Prav tako pa
je odbor v skladu s poslov-
nikom pristojen tudi za
obravnavo amandmajev s
finan~nimi posledicami za
dr`avni prora~un k posa-
meznim zakonskim predlo-
gom. Poro~ilo o finan~nih
posledicah zakona oziroma
amandmaja odbor posredu-
je mati~nemu delovnemu
telesu.

Odkar je Slovenija ~lanica
EU, med pomembnej{e pri-
stojnosti odbora sodi tudi
obravnava dokumentov EU
z njegovega delovnega po-
dro~ja, pri ~emer kot
mati~no delovno telo spre-
jema predloge odlo~itev za
pristojno delovno telo za
obravnavo zadev EU, to je
Odbor za zadeve Evropske
unije, oziroma za Dr`avni
zbor Republike  Slovenije.
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SESTAVA ODBORA

predsednik Bojan Starman
(SDS)

podpredsednik dr. Matej
Lahovnik (LDS)

Ciril Testen (NSi)

Polonca Dobrajc (SDS)

Martin Mikuli~ (NSi)

Dimitrij Kova~i~ (SDS)

Josip Bajc (SLS)
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Legenda poslanskih skupin:

SDS - Slovenska demokratska stranka
LDS - Liberalna demokracija Slovenije
SD - Socialni demokrati
NSi - Nova Slovenija
SLS - Slovenska ljudska stranka
SNS - Slovenska nacionalna stranka
DeSUS - Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije

mag. Milan M. Cvikl (LDS)

Vili Rezman (DeSUS)

mag. Anton Rop (LDS) Vili Trofenik (LDS) Franc Feri Horvat (SD)

Bogdan Barovi~ (SNS)



Odbor za finance in monetarno politiko
Dr`avni zbor
[ubi~eva 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 00386 1 478 9478
Faks: 00386 1 478 9889
Sekretarka odbora: Mojca Marn ^epuran
Telefon: 00386 1 478 9479

http://www.dz-rs.si
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Zajc, Marko Jamnik. Oblikovanje in grafi~na priprava: Multigraf d. o. o. Tisk: Tiskarna Dr`avnega zbora. Datum izdaje: 9. maj 2005.
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