DRŽAVNI ZBOR

POSLANKE IN POSLANCI

PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v
Republiki Sloveniji. Njegova temeljna naloga je sprejemanje
zakonodaje, ima pa tudi volilno in nadzorno vlogo. Kot večina sodobnih demokratičnih parlamentov predstavlja Državni
zbor tudi družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema Ustavo in sprejema ter nadzira državni proračun.

Državni zbor sestavlja 90 poslancev, od teh sta en poslanec
italijanske in en poslanec madžarske narodne skupnosti.
Poslanci so izvoljeni s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. Za poslanca je lahko izvoljen vsak državljan, ki je dopolnil 18 let in je opravilno sposoben. Poslanci
so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli
navodila. Svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Državni zbor ima kot najvišji zakonodajni in predstavniški
organ naslednje pristojnosti:

Na podlagi Ustave Republike Slovenije je začel Državni zbor
delovati po drugih demokratičnih volitvah leta 1992. Konstituiran je bil na svoji prvi seji 23. decembra 1992, potem ko
je potrdil poslanske mandate ter izvolil predsednika in podpredsednike Državnega zbora.
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.

Poslanski mandat traja štiri leta, če ne pride do predčasnih
oziroma izrednih volitev. Volitve v Državni zbor razpiše predsednik republike.
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.

-- odloča o spremembi Ustave in jo razglaša,

-- predsednika Vlade,

-- sprejema zakone, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna
in zaključni račun državnega proračuna,

-- ministre,

-- sprejema avtentične razlage zakonov in uradna
prečiščena besedila zakonov,

-- predsednike in podpredsednike delovnih teles
Državnega zbora,

-- ratificira mednarodne pogodbe,

-- generalnega sekretarja Državnega zbora,

-- sprejema Poslovnik Državnega zbora,

-- sodnike Ustavnega sodišča in druge sodnike,

-- sprejema poslovnik o parlamentarni preiskavi,

-- pet članov Sodnega sveta,

-- sprejema deklaracije, resolucije, odloke, priporočila
in sklepe,

-- Varuha človekovih pravic in njegovega namestnika,

-- odreja parlamentarno preiskavo,

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.

-- razpisuje referendum,
-- odloča o zaupnici in nezaupnici Vladi,
-- odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika
Vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem,
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-- odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja,
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-- odloča o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega
sodišča, sodnikov, Varuha človekovih pravic in
njegovega namestnika,
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Državni zbor voli in imenuje na najpomembnejše funkcije v
državi:

-- 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.

-- predsednika in podpredsednike Državnega zbora,

-- 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.

ZAKONODAJNI POSTOPEK
Zakon začne veljati

Sprejem zakona z večino
glasov vseh poslancev

Ponovno
odločanje v
Državnem zboru

Odložilni veto

Državni svet

Konec postopka

KOLEGIJ PREDSEDNIKA

Kolegij sprejme program dela Državnega zbora za posamezno leto ter terminski program za obdobje najmanj dveh
mesecev.
DELOVNA TELESA

Druga obravnava
- Najprej v MDT, ki opravi razpravo in glasovanje o amandmajih
in posameznih členih predloga zakona in pripravi dopolnjeni
predlog zakona.
- Državni zbor opravi razpravo in glasovanje po posameznih
členih, h katerim so bili vloženi amandmaji.
- Amandmaje lahko predlagajo: poslanci, poslanske skupine,
delovna telesa in Vlada (ko ni predlagateljica).
- Državni zbor pa lahko sprejme predlog MDT, da predlog
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Prva obravnava
- Šteje se, da je opravljena s posredovanjem predloga zakona
poslancem.
- Na zahtevo 10 poslancev se opravi t.i. splošna razprava.
- Ni mogoče predlagati amandmajev.
- Po končani splošni razpravi Državni zbor sklepa o tem, ali je
predlog zakona primeren za nadaljnjo razpravo.

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.
ODBORI

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

Predlog zakona

KOMISIJE
Državni zbor poleg stalnih komisij za preučevanje določenih
skupnih vprašanj lahko ustanovi tudi ad hoc komisije. Slednje se za obravnavo določenih zadev ustanovijo po potrebi.
Državni zbor lahko imenuje tudi posebne preiskovalne komisije, ki opravijo preiskavo o zadevah javnega pomena.

Predhodna obravnava
(se lahko opravi na predlog predlagatelja)

Predlagatelji:

poslanec

Vlada

5000 volivcev

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

Državni zbor

Državni zbor ustanovi 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.

Informacije:

Skrajšani postopek

Tretja obravnava
- Razprava o zakonu kot celoti, o posameznih členih zakona se
razpravlja le izjemoma, in sicer le o tistih, h katerim so vloženi
amandmaji, ki jih lahko vložijo predlagatelj zakona, Vlada (ko ni
predlagateljica) in poslanske skupine.
- Če se ugotovi, da so s sprejetimi amandmaji posamezne
določbe predloga medsebojno neusklajene, predlagatelj, MDT
oziroma Vlada pripravijo uskladitveni amandma. Če ni sprejet,
je zakonodajni postopek končan.

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.

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki Državnega
zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti.

Zakon razglasi predsednik republike
in se objavi v UL

Glasovanje o zakonu
Zakon je sprejet z večino opredeljenih glasov

PODPREDSEDNIKI DRŽAVNEGA ZBORA

Kolegij predsednika je posvetovalno telo predsednika. V
primerih, ki jih določa Poslovnik, je Kolegij pristojen tudi za
odločanje.

UL = Uradni list Republike Slovenije
MDT = matično delovno telo
možen, ne pa nujen potek
zakonodajnega postopka
nujen potek zakonodajnega
postopka

Nujni postopek

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
Državnega zbora, 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.

II. in III. obravnava se opravita na isti seji.

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA

Državni svet

Dan odprtih vrat: druga sobota v mesecu
ob 9., 10. in 11. uri, razen avgusta.
Spremljanje sej na parlamentarnem
programu TV SLO.
Izdal Državni zbor 2015.

