
DRŽAVNI ZBOR

ZAKONODAJNI POSTOPEK
Zakon lahko predlaga Vlada, vsak poslanec, Državni svet ali najmanj pet tisoč volivcev.
Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega: oceno stanja in razloge za sprejem zakona; cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona; 
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva; navedbo, da 
so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo 
proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun sprejet; prikaz ureditve v drugih pravnih 
sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU (v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU); druge 
posledice, ki jih bo imel sprejem zakona.
Pred vložitvijo predloga zakona se lahko na predlog predlagatelja predloga zakona opravi predhodna obravnava 
o temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom. Predhodna obravnava se opravi v 
delovnem telesu, ki ga določi predsednik Državnega zbora.
Zakonodajni postopek (redni) ima tri faze, in sicer prvo, drugo in tretjo obravnavo predloga zakona.
Prva obravnava se opravi s posredovanjem predloga zakona vsem poslancem. Izjemoma, če to zahteva najmanj 
deset poslancev, se opravi splošna razprava na plenarni seji, t.j. razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona 
ter o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona.
Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem delovnem telesu, potem pa na podlagi odločitev 
matičnega delovnega telesa na seji Državnega zbora. Matično delovno telo opravi razpravo in glasovanje o 
amandmajih in posameznih členih predloga zakona ter pripravi poročilo z dopolnjenim predlogom zakona, Državni 
zbor pa opravi razpravo po posameznih členih dopolnjenega predloga zakona, h katerim so bili vloženi amandmaji, 
ter glasovanje o posameznih amandmajih.
Tretja obravnava predloga zakona se opravi na seji Državnega zbora, in sicer Državni zbor razpravlja in glasuje le 
o vloženih amandmajih in nato o predlogu zakona v celoti.  V primeru, da gre za zakon, ki zadeva uresničevanje 
v Ustavi določenih pravic in položaj narodnih skupnosti, je za sprejem potrebno soglasje poslancev narodnih 
skupnosti.
V primerih, ko gre za manj zahtevne spremembe ali dopolnitve zakona, prenehanje veljavnosti zakona ali posameznih 
določb zakona, manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali pravom EU ali za spremembe in dopolnitve 
zakona v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem oziroma z odločbo Ustavnega sodišča, lahko predlagatelj 
zakona predlaga sprejem zakona po skrajšanem postopku. O tem odloča Kolegij predsednika Državnega zbora. V 
skrajšanem postopku splošne razprave ni, druga in tretja obravnava pa se opravita na isti seji.
Če je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih 
nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko Vlada predlaga sprejem 
zakona po nujnem postopku. O tem odloča Kolegij predsednika Državnega zbora. V nujnem postopku splošne 
razprave ni, druga in tretja obravnava pa se opravita na isti seji.

DELOVNA TELESA
Državni zbor ustanovi delovna telesa za spremljanje stanja na posameznih področjih, za pripravo odločitev o politiki 
na teh področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za obravnavo predlogov zakonov ter drugih 
aktov Državnega zbora.
Zadeve, ki spadajo na določeno delovno področje, načeloma obravnava kot matično le eno delovno telo. Matično 
delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik Državnega zbora.

ODBORI
Državni zbor ustanovi stalne odbore, praviloma za področja, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi za 
več med seboj povezanih področij. Odbore lahko ustanovi tudi za določene naloge.
V mandatu 2008-2012 je Državni zbor ustanovil:
• Odbor za gospodarstvo; predsednik Vili Rezman, telefon 01 4789413
• Odbor za promet: predsednik Janko Veber, telefon 01 4789496
• Odbor za okolje in prostor; predsednica Breda Pečan, telefon 01 4789473
• Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; predsednik Franc Bogovič, telefon 01 4789470
• Odbor za finance in monetarno politiko; predsednik mag. Anton Rop, telefon 01 4789478
• Odbor za zunanjo politiko; podpredsednica Janja Klasinc, telefon 01 4789481
• Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje; predsednik dr. Vinko Gorenak, telefon 01 4789500
• Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj; predsednik Vili Trofenik, telefon 01 4789543
• Odbor za obrambo; predsednik Jožef Jerovšek, telefon 01 4789549
• Odbor za zdravstvo; predsednik Ljubo Germič, telefon 01 4789507
• Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide; predsednica Andreja Črnak Meglič, telefon 01 4789419
• Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino; predsednik mag. Majda Potrata, telefon 01 4789503
• Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj; predsednik mag. Branko Grims, telefon 01 4789411
• Odbor za zadeve Evropske unije; predsednica Darja Lavtižar Bebler, telefon 01 4789822

KOMISIJE
Državni zbor ustanovi komisije za preučevanje določenih skupnih vprašanj ali za preučevanje posameznih zadev.
Stalne komisije Državnega zbora so:
• Mandatno-volilna komisija; predsednik Dušan Kumer, telefon 01 4789490
• Komisija za poslovnik; predsednik Anton Anderlič, telefon 01 478 9786
• Komisija za narodni skupnosti; predsednik László Göncz, telefon 01 4789668
• Komisija za nadzor javnih financ; predsednik mag. Andrej Vizjak, telefon 01 4789643
• Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb; predsednik Zvonko Černač, telefon 01 4789676.

V tem mandatu so bile ustanovljene:
• Ustavna komisija; predsednik dr. Pavel Gantar, telefon 01 4789444
• Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti; predsednica Eva Irgl, telefon 01 4789626
• Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu; predsednik Miro Petek, telefon 01 478 9922
• Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije; predsednik Branko Marinič, telefon. 01 4789578
•  Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in 

izvedbo štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim 
potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. 
točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Ur.l. RS, št. 135/03) v času od začetka 
leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje 
očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma 
koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju 
od 22. novembra 2008 dalje; predsednik Robert Hrovat, telefon 01 478 9933

•  Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili 
vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in 
Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj 
NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom 
poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« 
podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili 
oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive 
oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme; 
predsednik Lojze Posedel, telefon 01 478 9933.

Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da Državni zbor o 
njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev, razen 
če Ustava za sprejem obravnavanega zakona predvideva večje število glasov. Ponovna odločitev Državnega zbora 
je dokončna.
Sprejete zakone razglasi predsednik republike najkasneje v osmih dneh po njihovem sprejemu. Zakon začne veljati 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Državni zbor
Šubičeva 4

1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 478 9400

Faks: +386 1 478 9844
Internet: www.dz-rs.si

Služba za odnose z javnostmi
Tel.: +386 1 478 9717

Faks: +386 1 478 9857
E-mail: soj@dz-rs.si 

Organizirani ogledi državnega zbora
Tel.: +386 1 478 9788

Faks: +386 1 478 9857
Dan odprtih vrat: vsako drugo soboto v mesecu ob 9., 10. in 11. uri

Izdal: Državni zbor, Služba za odnose z javnostmi, uredila: Gordana Vrabec, Foto: Barbara Zajc, Marko Jamnik, 
Blaž Samec, Oblikovanje: Studio DTS, Grafična priprava: Multigraf d.o.o., Datum izdaje: avgust 2009.
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PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA
Državni zbor vodi predsednik, ki je izvoljen z večino glasov vseh poslancev. 
Predsednik predstavlja Državni zbor in vodi njegovo delo: sklicuje in vodi seje, podpisuje 
zakone in druge akte, ki jih sprejme Državni zbor, skrbi za  uresničevanje razmerij z 
Državnim svetom, za sodelovanje s predsednikom  republike, Vlado, drugimi državnimi 
organi, predstavniškimi organi drugih držav, mednarodnimi parlamentarnimi in drugimi 
organizacijami, skrbi za izvajanje Poslovnika, dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim 
telesom, odloča o sporih glede pristojnosti med  delovnimi telesi, odloča o službenih poteh 
poslancev  v tujino, če za takšno odločitev ni pristojno nobeno delovno telo ter opravlja druge naloge v skladu z 
Ustavo, z zakonom in Poslovnikom Državnega zbora.

O DRŽAVNEM ZBORU
Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi Ustave Republike Slovenije začel delovati po drugih 
demokratičnih volitvah leta 1992. Državni zbor se je konstituiral na svoji prvi seji dne 23. decembra 1992, 
potem ko je potrdil poslanske mandate ter izvolil predsednika in dva podpredsednika Državnega zbora (kasneje 
je Državni zbor izvolil še tretjega podpredsednika). Zadnje parlamentarne volitve, na katerih je bilo izvoljenih 
devetdeset poslancev Državnega zbora, so bile 21. septembra 2008. Poslanci so bili izvoljeni s splošnim, enakim, 
neposrednim in tajnim glasovanjem. Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli 
navodila. Poslanski mandat traja štiri leta, če ne pride do predčasnih oziroma izrednih volitev.  Volitve razpisuje 
predsednik republike. Državni zbor posluje v slovenskem jeziku. Poslanca italijanske in madžarske narodne 
skupnosti imata pravico govoriti in v pisni obliki vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik. Delo Državnega zbora je javno, 
če Poslovnik Državnega zbora ne določa drugače. Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje se 
sklicujejo v času rednih letnih zasedanj Državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem 
in  15. julijem ter v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom.

PODPREDSEDNIKI 
DRŽAVNEGA ZBORA
Državni zbor ima največ tri podpredsednike (en 
podpredsednik je iz največje opozicijske poslanske 
skupine), ki pomagajo predsedniku pri njegovem 
delu. Če je predsednik odsoten, ga nadomešča eden 
izmed podpredsednikov, ki ga določi predsednik 
Državnega zbora.

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!
Prisrčno pozdravljeni v Državnem zboru - slovenskem parlamentu. Državni zbor je demokratično izvoljena 
ustanova, ki v Sloveniji uresničuje zakonodajno oblast. Je središče razprave in prostor medsebojnega 
političnega usklajevanja ter obenem predstavnik vsega ljudstva in varuh demokracije. 
Državni zbor je zastopnik interesov državljank in državljanov, zato si prizadevamo, da bi vam ga v čim večji meri 
približali ter ga naredili še prijaznejšega, dostopnejšega in bolj odprtega. Naši vodičke in vodiči vam bodo zato 
z veseljem predstavili zgodovino parlamenta in njegovo delovanje ter vas popeljali po parlamentarni zgradbi.
Verjamem, da boste iz poslopja Državnega zbora odšli zadovoljni zaradi kopice novih vtisov in bogatejši za 
informacije o delovanju poslancev, ki ste jim na volitvah zaupali svoj glas. Želim vam, da bi med obiskom te hiše 
zaznali tako enotnost kot različnost in občutili demokracijo v vsej njeni veličini!
Državni zbor in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v tem mandatu s projektom Znaje žanje 
predstavljata znanstvene dosežke in njihove učinke. 
Raziskovanje je intelektualna aktivnost, ki jo vodita človeška radovednost in vedoželjnost. Slovenija je majhna 
država, a ima dobre in uveljavljene znanstvenice in znanstvenike, ki pomembno prispevajo v svetovno 
zakladnico znanja. Prihodnost pa je v rokah odgovorne, na znanju temelječe družbe, saj raziskovanje 
dolgoročno spodbuja trajnostni razvoj in vodi v boljše in bolj izpolnjeno življenje. Še posebej to velja tudi v 
času vseevropskih konjukturnih ukrepov za premagovanje gospodarske in finančne krize, ki osvetljuje številne 
paradigmatske probleme sodobne družbe. 
Zato na široko odpiramo vrata Državnega zbora vrhunskim slovenskim znanstvenicam in znanstvenikom, da 
predstavijo svoje raziskovalno delo in dosežke. 
Predstavitve znanstvenih dosežkov oziroma predavanja v okviru projekta Znanje žanje potekajo običajno v času 
redne seje Državnega zbora. Začetek predavanja je predvidoma ob 9. uri v veliki dvorani in traja do 30 minut, 
sledi pa še do 10 minut razprave, namenjene občinstvu. Obiskovalci lahko predavanje spremljajo v živo na 
balkonu velike dvorane, v celoti pa predavanje na svojem tretjem programu prenaša tudi nacionalna televizija.
Predsednik Državnega zbora  
dr. Pavel Gantar

GENERALNA SEKRETARKA DRŽAVNEGA 
ZBORA
Generalna sekretarka vodi službe Državnega zbora in opravlja druge zadeve, določene s 
predpisi, Poslovnikom Državnega zbora in drugimi akti Državnega zbora.
Generalno sekretarko imenuje Državni zbor, kateremu je ta za svoje delo tudi odgovorna.

SESTAVA DRŽAVNEGA ZBORA

PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA
Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v državi.
Državni zbor ima naslednje pristojnosti:
• odloča o spremembi Ustave in jo razglaša,
•  sprejema zakone, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega 

proračuna in zaključni račun državnega proračuna,
• sprejema avtentične razlage zakonov in uradna prečiščena besedila zakonov,
• ratificira mednarodne pogodbe,
• sprejema Poslovnik Državnega zbora,
• sprejema poslovnik o parlamentarni preiskavi,
• sprejema deklaracije, resolucije, odloke, priporočila in sklepe,
• odreja parlamentarno preiskavo,
• razpisuje referendum,
• odloča o zaupnici in nezaupnici Vladi,
• odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem,
•  odloča o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega sodišča, sodnikov, Varuha človekovih pravic in 

njegovega namestnika,
• odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja,
•  obravnava zadeve Evropske unije, zavzema stališča do sprememb pogodb, na katerih temelji 

Evropska unija in sprejema stališča o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v 
institucijah Evropske unije v skladu z Ustavo, zakonom in Poslovnikom Državnega zbora.

Državni zbor voli, imenuje in razrešuje:
• predsednika in podpredsednike Državnega zbora,
• generalnega sekretarja Državnega zbora,
• predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora,
• predsednika Vlade,
• ministre,
• sodnike Ustavnega sodišča,
• sodnike,
• Varuha človekovih pravic in njegovega namestnika,
• pet članov Sodnega sveta,
• guvernerja Banke Slovenije,
• člane Računskega sodišča,
• druge nosilce javnih funkcij, za katere tako določa zakon.
Državni zbor opravlja tudi druge zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določajo Ustava, zakoni, Poslovnik 
Državnega zbora in odloki, izdani na podlagi Poslovnika.

SESTAVA DRŽAVNEGA ZBORA
Državni zbor šteje 90 poslancev, od katerih sta en poslanec italijanske in en poslanec madžarske 
narodne skupnosti.
Poslanci so v Državnem zboru organizirani v poslanskih skupinah. Poslanci, izvoljeni z istoimenskih 
list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko 
skupino. Dve ali več poslanskih skupin se  lahko združi v eno poslansko skupino.
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj poslanske skupine. 

V mandatu 2008-2012 je ustanovljenih 8 poslanskih skupin:
 Poslanska skupina Socialnih demokratov (SD 29 poslancev; 10 poslank in 19 poslancev),
 Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS 27 poslancev; 2 poslanki in 25 poslancev),
 Poslanska skupina ZARES - nova politika (ZARES 9 poslancev; 1 poslanka in 8 poslancev),
 Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS 7 poslancev),
 Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke (SNS 5 poslancev),
 Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke (SLS 5 poslancev),
 Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije (LDS 5 poslancev),
 Poslanska skupina madžarske in italijanske narodne skupnosti (NS 2 poslanca),
 Nepovezani poslanec (NeP 1 poslanec).

Narodni skupnosti
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