
Freska
Preddverje zaznamuje freska 
akademskega slikarja Slavka 
Pengova, nastala leta 1958 v 
stotih dneh. Na štirih stenah 
prikazuje Zgodovino Sloven-
cev od naselitve do obdob-
ja prenove po končani drugi  
svetovni vojni. 
Fresko dopolnjuje leta 2008 
odprta stalna razstava na stek-
lu z naslovom Zgodovina slo-
venskega parlamentarizma.

Parlamentarna stavba je gale-
rija slovenskega kamna. Not-
ranjost poslopja krasita slo-
venski kamen in marmor, ki ju 
je arhitekt Vinko Glanz vgradil 
v obliki kamnitih oblog, tlakov, 
vratnih okvirjev, okenskih po-
lic, stopnic in stebrov. 
Vrata in stenske obloge so iz-
delani iz slovenskega hrasto-
vega in beljenega jesenovega 
lesa.

Preddverje velike dvorane
Preddverje velike dvorane je 
središče dogajanja v sloven-
skem parlamentu. Namenje-
no je sprejemom, protokolar-
nim srečanjem, zaprisegam in 
izjavam za javnost. Obnovlje-
no je bilo leta 2000.

Slovenski marmor, kamen, les

Z gradnjo poslopja slovenskega parlamenta so po projektu 
arhitekta Vinka Glanza začeli leta 1954 in jo zaključili pet let 
pozneje. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je v 
njej prvič zasedala 19. februarja 1959, danes v njej delujeta 
Državni zbor in Državni svet. Modernistična stavba ima štiri 
nadstropja. Pri gradnji so se držali načela, da se uporabijo 
domači materiali, marmor, kamen in les. Celotna stavba je 
obložena s ploščami koprivskega marmorja, podokenska 
polnila na pročelju pa so iz zelenega oplotniškega granita.
V letu 1991 so parlamentarno stavbo z več prehodi po-
vezali s sosednjo stavbo na Tomšičevi ulici, ki je bila leta 
1879 zgrajena za Kranjsko hranilnico. V tej stavbi so danes 
prostori poslanskih skupin, delovnih teles in parlamentarnih 
služb.

Portal
Glavni poudarek na pročelju 
stavbe je namenjen portalu. 
Kiparske simbolne kompozici-
je akademskih kiparjev Karla 
Putriha in Zdenka Kalina se 
vzpenjajo do prvega nad-
stropja, počivajo na petih pi-
lastrih, obloženih s pohorskim 
granitom, in s svojim zaključ-
kom prevzamejo funkcijo bal-
kona. 

Stavba

Velika dvorana, v kateri zaseda Državni zbor, je bila obnovljena leta 2000. Oblikovalsko vodilo arhitektk Sonje Miculinić, Albine  
Kindlhofer in Darje Valič je bila kakovost in slovenski izvor materialov ter njihova simbolna vrednost v slovenskem izročilu. Nova  
dvorana je s premišljeno uporabo slovenskega kamna tudi poklon arhitektu Glanzu.
Dvorana je krožno zasnovana, kar naj bi ponazarjalo del slovenske zgodovine, ko so v krog zbrani veljaki pod lipo modrovali in odlo-
čali. Krog, ki je v središču poudarjen s kamnitim tlakom, je tudi znak popolnosti, označuje središče zakonodajne oblasti, sedež najvišje  
demokratične inštitucije. Velika dvorana meri 422 m². V njej je 150 sedežev, ki se krožno in amfiteatralno spuščajo proti osrednjemu 
krogu iz sivega pohorskega granita, na katerem je delno vrtljiv govorniški pult.
Poslansko mesto je opremljeno z mikrofonom, glasovalno napravo, priključkom za slušalke, čitalcem identifikacijske kartice, zvočnikom 
in električnim priključkom za prenosni računalnik. Poslanski sedež, oblečen v temno sivo usnje, je vrtljiv, premakljiv in nastavljiv po 
višini. 
Sedeži, ki gledajo proti vhodu v dvorano, so namenjeni predsedstvu Državnega zbora in predstavnikom Vlade. Mesto predsednika 
Državnega zbora je posebej opremljeno s centralno glasovalno napravo in zaslonom. Na marmorni steni za predsedstvom je bronasti 
relief slovenskega grba, delo akademskega kiparja Marka Pogačnika. Izdelan je bil ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991.

Velika dvorana



Umetniška dela
Mozaiki in freska, ki boga-
tijo notranjost parlamenta, 
so dela priznanih slovenskih 
umetnikov: Jožeta Ciuhe,  
Iva Šubica, Marija Preglja, Iva-
na Seljaka – Čopiča in Slavka 
Pengova. V salonih, pisarnah 
in preddverjih so razstavljena 
dela znanih slovenskih slikar-
jev in kiparjev: Riharda Ja-
kopiča, Matije Jame, Mateja 
Sternena, Božidarja Jakca, 
Franceta Slane, Ivana Gro-
harja, Ivane Kobilce, Gojmir-
ja A. Kosa, Nikolaja Omerse, 
Vena Pilona, Rika Debenjaka, 
Franceta Kralja …

Mala dvorana
V mali dvorani zaseda Držav-
ni svet, v njej zasedajo delov-
na telesa Državnega zbora in 
potekajo javne predstavitve 
mnenj, seminarji, konference, 
posveti in drugi dogodki. Dvo-
rana, ki meri 262 m² in ima 
120 sedežev, se amfiteatralno 
spušča proti predsedstveni 
mizi in je obložena z beljenim 
jesenovim lesom. Na obeh 
straneh sta balkona za novi-
narje in obiskovalce.

Galerija predsednikov
Stene hodnika v prvem nad-
stropju ob vhodu v veliki sa-
lon krasijo portreti doseda-
njih predsednikov Državnega  
zbora.

Leta 2000 obnovljena gale-
rija je namenjena predvsem 
javnosti, ob protokolarnih do-
godkih pa tudi diplomatskemu 
zboru in vabljenim gostom. 
Na njej je 106 temno sivih us-
njenih sedežev, ki so nameš- 
čeni v štirih vrstah. 
V preddverju galerije kot bi-
stveni elementi izstopajo z 
marmorjem obloženi stebri, 
tla in stene, ki jih krasijo umet- 
niška dela, osrednji prostor pa 
je posvečen razstavi protoko-
larnih daril.

Galerija in preddverje galerije

Izdal Državni zbor 2015.

Informacije:

Državni zbor 
Šubičeva 4 
1000 Ljubljana 
t: 01 478 94 00 
e-naslov: gp@dz-rs.si 
www.dz-rs.si

Služba za odnose z javnostmi 
t: 01 478 97 17 
e-naslov: soj@dz-rs.si

Informacije o organiziranih ogledih in  
spremljanju sej: 
t: 01 478 97 88 
e-naslov: obiski@dz-rs.si

Dan odprtih vrat: druga sobota v mesecu  
ob 9., 10. in 11. uri, razen avgusta.

Spremljanje sej na parlamentarnem  
programu TV SLO.


