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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 predsedni-
ka in dva podpredsednika Državnega zbora (kasneje je Državni zbor izvolil še tretjega 
podpredsednika). 

Zadnje parlamentarne volitve, na katerih je bilo izvoljenih devetdeset poslancev Državne-
ga zbora, so bile 21. septembra 2008. 

Poslanci so bili izvoljeni s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. Poslan-
ci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. 

Poslanski mandat traja štiri leta, če ne pride do predčasnih oziroma izrednih volitev. Voli-
tve 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. 

Velika dvorana 
Državnega zbora 

pred prenovo.
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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; 9 poslank in 20 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 5 poslancev), 

• Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke (SNS 5 poslancev), 

• Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke (SLS 6 poslancev), 

• Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije (LDS 5 poslancev), 

• Poslanska skupina madžarske in italijanske narodne skupnosti (NS 2 poslanca), 

• Nepovezani poslanec (NeP 2 poslanca). 
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Datum zadnje spremembe 20. 9. 2010

PS SD
PS SDS
PS ZARES
PS DeSUS
PS SNS
PS SLS
PS LDS
POSLANCA NARODNIH SKUPNOSTI
Nepovezani poslanec
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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 držav-
nega 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 Ustav-
nim 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 Repu-
blike Slovenije v institucijah Evropske unije v skladu z Ustavo, zakonom in Poslovnikom 
Državnega zbora. 
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Državni zbor voli, imenuje in razrešuje: 

• predsednika in podpredsednike Državnega zbora, 

• generalnega sekretarja Državnega zbora, 

• predsednike in podpredsednike delovnih teles Državne-
ga 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 pristojno-
sti, ki jih določajo Ustava, zakoni, Poslovnik Državnega 
zbora in odloki, izdani na podlagi Poslovnika. 
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PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 

dr. Pavel Gantar (ZARES)

Državni zbor vodi predsed-
nik, ki je izvoljen z večino 
glasov vseh poslancev. 

Predsednik predstavlja 
Državni zbor in vodi njego-
vo delo: sklicuje in vodi seje, 
podpisuje zakone in druge 
akte, ki jih sprejme Državni 
zbor, skrbi za uresničeva-
nje razmerij z Državnim 
svetom, za sode lovanje s 
predsednikom republike, 
Vlado, drugimi državnimi 
organi, predstav niškimi or-
gani drugih držav, medna-
rodnimi parlamen tarnimi 
in drugimi organi zacijami, 
skrbi za izvajanje Poslov-
nika, dodeljuje zade ve v 
obravnavo delovnim tele-
som, odloča o sporih glede 
pristojnosti med delovnimi 
telesi, odloča o službenih 
poteh poslancev v tujino, če 
za takšno odločitev ni pri-
stojno nobe no delovno telo 
ter opravlja druge naloge v 
skladu z Ustavo, z zakonom 
in Poslovnikom Državnega 
zbora. 

PODPREDSEDNIKI DRŽAVNEGA ZBORA 

Državni zbor ima največ 
tri podpredsednike (en 
pod¬predsednik je iz naj-
večje opozicijske poslanske 
skupi¬ne), ki pomagajo 
predsedniku pri njegovem 
delu. Če je predsednik odso-
ten, ga nadomešča eden 
izmed podpredsednikov, ki 
ga določi predsednik Držav-
nega zbora.

Miran Potrč (SD)
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PODPREDSEDNIKI DRŽAVNEGA ZBORA 

France Cukjati (SDS) mag. Vasja Klavora (DeSUS) Mojca Prelesnik

KOLEGIJ PREDSEDNIKA 

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

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki Državne-
ga zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih 
skup nosti. 

Kolegij odloča o: 

• predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem po-
stopku, razen kadar predsednik Vlade veže zaupnico na 
sprejem zakona, 

• predlogu za sprejem predloga zakona po skrajšanem 
postopku, 

• predlogu, da se opravi predhodna obravnava predloga 
zakona, 

• času trajanja seje in času obravnavanja posameznih točk 
dnevnega reda ter o določitvi trajanja razprav udeležen-
cev seje, 

• številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni 
poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini 
pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovne-
ga telesa, 

• sestavi delegacij v mednarodnih parlamentarnih institu-
cijah, organizacijah in telesih, 

• roku, v katerem Državni svet poda mnenje o zadevah 
izredne seje Državnega zbora, o zadevah, ki so uvrščene 
na razširjeni dnevni red seje in o predlogu zakona, ki se 
predlaga po nujnem postopku ter 

• o drugih zadevah, za katere tako določa Poslovnik. 

Kolegij sprejme program dela Državnega zbora za posa-
mezno leto ter terminski program za obdobje najmanj 
dveh mesecev. 

GENERALNA SEKRETARKA DRŽAVNEGA ZBORA 

Generalna sekretarka vodi 
službe Državnega zbora 
in opravlja druge zadeve, 
določene s predpisi, Poslov-
nikom Državnega zbora 
in drugimi akti Državnega 
zbora. 

Generalno sekretarko ime-
nuje Državni zbor, katere-
mu je ta za svoje delo tudi 
odgovorna. 
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DELOVNA  
TELESA 
Državni zbor ustanovi de-
lovna telesa za spremljanje 
stanja na posameznih po-
dročjih, za pripravo odloči-
tev o politiki na teh podro-
čjih, za oblikovanje stališč 
do posameznih vprašanj 
ter za obravnavo predlogov 
zakonov ter dru gih aktov 
Državnega zbora. 

Zadeve, ki spadajo na 
določeno delovno področje, 
načeloma obravnava kot 
matično le eno delovno telo. 
Matično delovno telo v po-
samezni zadevi določi pred-
sednik Državnega zbora. 

ODBORI 
Državni zbor ustanovi 
stal ne odbore, praviloma 
za področja, za katera so 
usta novljena 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, 

• Odbor za promet, 

• Odbor za okolje in prostor, 

• Odbor za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, 

• Odbor za finance in mo-
netarno 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, družino, 
socialne zadeve in inva-
lide, 

• Odbor za kulturo, šolstvo, 
šport in mladino, 

• Odbor za visoko šolstvo, 
znanost in tehnološki 
razvoj, 

• Odbor za zadeve Evrop-
ske unije. 
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KOMISIJE 
Državni zbor ustanovi komisije za preučevanje določenih 
skupnih vprašanj ali za preučevanje posameznih zadev. 

Stalne komisije Državnega zbora so: 

• Mandatno-volilna komisija, 

• Komisija za poslovnik, 

• Komisija za narodni skupnosti, 

• Komisija za nadzor javnih financ, 

• • Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. 

V tem mandatu so bile ustanovljene: 

• Ustavna komisija, 

• Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake 
možnosti, 

• Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, 

• Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije. 
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ZAKONODAJNI POSTOPEK 
Zakon lahko predlaga Vla-
da, vsak poslanec, Državni 
svet ali najmanj pet tisoč 
volivcev. 

Predlog zakona vsebuje na-
slov zakona, uvod, besedilo 
členov in obrazložitev. 

Uvod obsega: oceno stanja 
in razloge za sprejem zako-
na; cilje, načela in poglavit-
ne rešitve predloga zakona; 
oceno finančnih posledic 
predloga zakona za državni 
proračun in druga javna 
fi nančna sredstva; navedbo, 
da so sredstva za izvajanje 
zakona v državnem pro-
računu zagotovljena, če 
predlog zakona predvideva 
porabo proračunskih sred-
stev v obdobju, za katerega 
je bil državni proračun 
sprejet; prikaz ureditve v 
drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane 
ureditve pravu EU (v naj-
manj treh pravnih sistemih 
držav članic EU); druge 
posledice, ki jih bo imel 
sprejem zakona. 

Pred vložitvijo predloga 
za kona se lahko na predlog 

predlagatelja predloga 
za kona opravi predhodna 
obravnava o temeljnih 
vprašanjih in družbenih 
razmerjih, ki naj bi se ure-
dila z zakonom. Predhodna 
obravnava se opravi v de-
lovnem telesu, ki ga določi 
predsednik Državnega 
zbo ra. 

Zakonodajni postopek 
(red ni) ima tri faze, in sicer 
prvo, drugo in tretjo obrav-
navo predloga zakona. 

Prva obravnava se opravi 
s posredovanjem predloga 
zakona vsem poslancem. 
Iz jemoma, če to zahteva 
naj manj deset poslancev, se 
opravi splošna razprava na 
plenarni seji, t.j. razprava o 
razlogih, ki zahtevajo spre-
jem zakona ter o načelih, 
ci ljih in poglavitnih rešitvah 
predloga zakona. 

Druga obravnava predloga 
zakona se opravi najprej v 
matičnem delovnem telesu, 
potem pa na podlagi odlo-
čitev matičnega delov nega 
telesa na seji Državne ga 
zbora. Matično delovno telo 

opravi razpravo in gla-
sovanje o amandmajih in 
posameznih členih predloga 
zakona ter pripravi poročilo 
z dopolnjenim predlogom 
zakona, Državni zbor pa 
opravi razpravo po posa-
meznih 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 skupno-
sti, je za sprejem potrebno 
so glasje poslancev narodnih 
skupnosti. 

V primerih, ko gre za manj 
zahtevne spremembe ali 
dopolnitve zakona, prene-
hanje veljavnosti zakona ali 
posameznih določb zakona, 
manj zahtevne uskladitve 

zakona z drugimi zako-
ni ali pravom EU ali za 
spre membe in dopolnitve 
zako na v zvezi s postopkom 
pred Ustavnim sodiščem 
oziroma z odločbo Ustavne-
ga sodišča, lahko predlaga-
telj zakona predlaga spre-
jem zakona po skrajšanem 
po stopku. O tem odloča 
Kole gij predsednika Držav-
nega zbora. V skrajšanem 
po stopku splošne razprave 
ni, druga in tretja obravna-
va 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 pre-
prečijo težko popravljive 
posledice za delovanje 
države, lahko Vlada predla-
ga sprejem zakona po 
nuj nem postopku. O tem 
odloča Kolegij predsednika 
Državnega zbora. V nujnem 
postopku splošne razprave 
ni, druga in tretja obravna-
va pa se opravita na isti seji. 

Državni svet lahko v sedmih 
dneh od sprejetja zakona in 
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še pred njegovo razglasitvijo 
zahteva, da Državni zbor o 
njem še enkrat odloča. Pri 
ponovnem odločanju mora 
za sprejem zakona glaso-
vati večina vseh poslancev, 
ra zen če Ustava za sprejem 
obravnavanega zakona 
predvideva večje število 
gla sov. Ponovna odločitev 
Državnega zbora je do-
končna. 

Sprejete zakone razgla-
si predsednik republike 
najka sneje v osmih dneh po 
nji hovem sprejemu. Zakon 
začne veljati po objavi v 
Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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PARLAMENTARNA ZGRADBA 
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Parlamentarno zgradbo so po zamisli arhitekta Vinka 
Glanza začeli zidati leta 1954 in jo dokončali pet let poz-
neje. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je 
v njej prvič zasedala 19. februarja 1959. V njej delujeta 
Državni zbor in Državni svet. Zgradba, ki meri 2200 m2, 
ima štiri nadstropja. Pri gradnji so se držali načela, naj se 
uporabijo domači materiali, marmor, kamen in les. Vsa 
zgradba je obložena s ploščami koprivskega marmorja, po-
dokenska polnila na fasadi pa so iz zelenega oplot niškega 
granita. 

V letu 1991 so poslopje parlamenta z več prehodi povezali 
s sosednjo zgradbo na Tomšičevi ulici, katere se neposred-
no dotika. Ta stavba je bila zgrajena leta 1879 za Kranjsko 
hranilnico. Sedaj so v njej prostori poslanskih skupin, 
delovnih teles in različnih parlamentarnih služb. 

Zaradi prostorske stiske, ki so jo delno povzročili spreme-
njen način dela in drugačne pristojnosti Državnega zbora, 
se obe poslopji nenehno prenavljata. 

Detajl ograje in stavba na 
Tomšičevi
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PORTAL 
Na fasadi je glavni pouda-
rek namenjen portalu, ki se 
vzpenja do polovice prve-
ga nadstropja, počiva na 
petih pilastrih, obloženih s 
pohor skim granitom, in s 
svojim zaključkom prevza-
me funk cijo balkona. Pred 
to vhod no arhitekturo sta 
akadem ska kiparja Karel 
Putrih in Zdenko Kalin 
namestila svoje kiparske 
simbolne kompozicije. 

Zaključek portala obvla-
duje Putrihova plastika, ki 
pona zarja šolstvo, dru-
žinsko srečo, rudarstvo, 
elektrifi kacijo, sodstvo, 
tekstilno in dustrijo, strojni-
štvo, sad jarstvo, kmetijstvo, 
goz darstvo, ladjedelništvo 
in ribištvo. Na skrajni levi 
in desni pa so upodobljene 
ženske in moške figure z 
dvignjenimi rokami. 

Kipar Kalin je svojo plastiko 
namestil na pilastrih. Kipi 
ponazarjajo varno pot v pri-
hodnost, srečo, blaginjo in 
mir, na vrhu pa stojita dva 
putta (kipa golih otrok) z 
vencem: slava in čast vsem 
tistim, ki se trudijo za lepše 
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in polnejše življenje. Levi in 
desni pilaster je ki par na-
menil lepim umetno stim, v 
likih otrok v vme snih poljih 
so upodobljene nekatere 
otroške igre, na zunanjih 
pilastrih pa so upodobljene 
plastike mož in žena, pri-
pravljenih na odpor. 
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SLOVENSKI  
MARMOR,  
KAMEN IN LES 
Skozi parlamentarna vrata, izdelana iz hrastovine, sto-
pimo v predvežni prostor parlamenta, ki je obložen z 
belokranj skim kamnom. Stene na stopniščih in v drugem 
nadstrop ju so obložene s svetlim, v prvem nadstropju pa z 
rdečim hotaveljskim kamnom. Tlak je iz zelenega in sivega 
pohor skega granita. 

Hodnik v pritličju je obdan s temnim podpeškim ka-
mnom, hodnik v tretjem nadstropju pa je obložen s plošča-
mi kraškega stalaktita čudovite svetlo rjave barve, ki je bil 
kot gradbeni material v ta namen prvič uporabljen prav v 
tej zgradbi. 
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UMETNIŠKA DELA 
Mozaiki in freske, ki lepšajo in bogatijo notranjost parla-
menta, so delo naših priznanih umetnikov: Jožeta Ciuhe, 
Iva Šubica, Marija Preglja in Ivana Seljaka - Čopiča. V 
salonih in drugih prostorih so razporejena dela znanih slo-
venskih slikarjev: Riharda Jakopiča, Matije Jame, Mateja 
Sternena, Božidarja Jakca, Franceta Slane, Ivana Gro-

harja, Ivane Kobilce, Gojmirja A. Kosa, Nikolaja Omerse, 
Vena Pilona, Rika Debenjaka, Franceta Kralja, v zadnjem 
času pa tudi dela sodobnih slovenskih slikarjev: Jožeta 
Spacala, Andreja Jemca, Janeza Boljke, Karla Zelenka, 
Vladimirja Makuca, Marjana Pogačnika ... 
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VELIKA DVORANA 
Velika dvorana, v kateri 
za seda Državni zbor, je bila 
obnovljena leta 2000. Ob-
novo so zasnovale arhitekt-
ke Sonja Miculini}, Albina 
Kindlhofer in Darja Valič. 
Dvorana je krožno zasnova-
na, kar naj bi ponazarjalo 
del slovenske zgodovine, ko 
so v krog zbrani veljaki pod 
lipo modrovali in odločali. 
Krog, ki je v središču pou-
darjen s kamnitim tlakom, 
je tudi znak popolnosti, 
označuje središče zakono-
dajne oblasti, sedež najvišje 
demokratične institucije. 

Oblikovalsko vodilo arhi-
tektk je bila kakovost in 
slovenski izvor materialov 
(češnjev furnir, sivi pohorski 
granit, hotaveljski mar-
mor - tako kot pri arhitektu 
Glanzu) ter njihova simbol-
na vrednost v slovenskem 
izročilu. 

Kljub popolni prenovi in 
najsodobnejši elektronski 
opremi velika dvorana 
osta ja umeščena v zasnovo 
ar hitekta Vinka Glanza, 
ki je parlamentarno poslo-
pje projektiral leta 1954 v 
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modernističnem slogu pet-
desetih let. Nova dvorana 
je s premišljeno uporabo 
slo venskega kamna tudi 
poklon arhitektu. 

Velika dvorana meri 
422 m2. V njej je 150 
sedežev. Ti se krožno in 
amfiteatralno spuščajo 
proti osrednjemu krogu iz 
sivega pohorskega granita, 
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na katerem je delno vrtljiv 
go vorniški pult. 

Poslansko mesto je oprem-
ljeno z mikrofonom, glaso-
valno napravo, priključk-
om za slušalke, čitalcem 
identi fikacijske kartice, 
zvočni kom in električnim 
pri ključkom za prenosni 
računalnik. Poslanski sedež 
je vrtljiv, premakljiv in na-
stavljiv po višini ter oblečen 
v temno sivo usnje. 

Sedeži, ki gledajo proti 
glavnemu vhodu v dvorano, 
so namenjeni predsedstvu 
Državnega zbora in Vladi. 
Mesto predsednika Dr-
žavnega zbora je posebej 
opremljeno s centralno 
gla sovalno napravo in zaslo-
nom. Na marmorni steni za 
predsedstvom je bronasti 
relief slovenskega grba, delo 
akademskega kiparja Mar-
ka Pogačnika. Izdelan je bil 
ob osamosvojitvi Slovenije, 
leta 1991. 

Nasproti velike dvorane 
sta veliki in mali salon ter 
novinarsko središče Držav-
nega zbora. Salona sta na-
menjena predvsem protoko-
larnim sprejemom. 
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PREDDVERJE VELIKE DVORANE 
Preddverje velike dvorane 
je namenjeno sprejemom, 
protokolarnim srečanjem in 
zaprisegam sodnikov. Ob-
novljeno je bilo leta 2000. 
Prostornost preddverja je 
po prenovi poudarjena s tla-
kom iz pohorskega tona lita. 
Stena v preddverju, kjer je 
vhod v veliko dvora no, je 
usklajena z novo za snovo 
velike dvorane: vrata so 
obložena s sivim usnjem, 
vmesna stena pa je oblo-
žena z velikimi kamni timi 
ploščami iz hotavelj skega 
marmorja. 

V preddverju velike dvora-
ne je freska akademskega 
sli karja Slavka Pengova, 
ki prikazuje zgodovino 
Slovencev od naselitve do 
začetnega obdobja prenove 
po končani drugi svetovni 
vojni. Prizori prikazujejo 
čas preseljevanja narodov 
ob razpadu rimskega impe-
rija in naselitev Slovencev. 
Slikar je upodobil skupi-
no mož, žena in otrok, ki 
pri haja iz temnega ozadja 
naše pradomovine. Krepak 
moški zabija v zemljo kole, 
kar je znamenje, da se bodo 
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naselili v tej deželi. V zavet-
ju gradišča so se pod lipo 
zbrali k posvetu modreci. 

V naslednjem prizoru je v 
ospredju knežji kamen in 
volitve kneza na Krnskem 
gradu. Ta običaj, ko karan-
tansko ljudstvo voli svojega 
kneza, se je ohranil globoko 
v srednji vek, ko Karantani-
ja že dolgo ni bila več 
sa mostojna, in spada med 
edinstvene v vsej evropski 
zgodovini. Na ta znameniti 

obred se je pri oblikovanju 
ameriške Deklaracije o 
neodvisnosti oprl tudi ame-
riški predsednik Thomas 
Jefferson. Pri snovanju 
de klaracije je po vsem svetu 
iskal zglede demokracije 
in navdihnilo ga je prav 
de mokratično ustoličevanje 
karantanskih knezov. 

Zadušitev upora Ljudevita 
Posavskega proti bavarski 
nadoblasti, pridružili so se 
mu tudi Slovenci, je bila za 

karantanske Slovence usod-
na: Karantanija je postala 
navadna upravna enota 
frankovske države - grofija. 

V 10. stoletju so naše kraje 
pestili vpadi Madžarov, ki 
so velik del ozemlja tudi 
za sedli, nato pa se je na 
slo venskih mejah pojavil 
nov sovražnik. Hude čase 
pona zarjajo turški vpadi: 
Turki so do leta 1508 pobili 
ali iz naših dežel odpeljali v 
sužnost okoli 200.000 ljudi. 

Turški vpadi, neučinkovita 
obramba in nove fevdal-
ne dajatve so spodbudile 
odpor kmetov. Na freski je 
upo dobljen veliki hrvaško-
slovenski kmečki upor iz 
leta 1573. 

Šestnajsto stoletje pa 
zaznamujejo vzpon sloven-
skih mest, razcvet obrti 
in trgovine ter kulture in 
umetnosti. Primož Trubar 
(1508-1586) ponazarja 
kulturni razvoj dežele. V 
ro kah drži prvo slovensko 
ti skano knjigo Abecedarij 
(Tübingen, 1550), s ka-
tero je postavil temelj za 
nadalj nji razvoj slovenske-
ga knjižnega jezika. Poleg 
Trubarja je upodobljen 
Janez Vajkard Valvasor 
(1641-1693), zgodovinar, 
zemljepisec, narodopisec, 
krajepisec, vojak in povelj-
nik, ki je prepotoval vse 
slo venske dežele in napi-
sal znamenito delo Slava 
Vojvodine Kranjske (Nürn-
berg, 1689). 

Naslednja skupina predstav-
lja tako imenovani Zoisov 
krog, takratne intelektual-
ce, ki so jih prežele ideje 
fran coskega razsvetljenstva: 
baron Žiga Zois, dramatik 
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Anton Tomaž Linhart, 
pesnik Valentin Vodnik, ki je 
navdušeno pozdravil rojstvo 
Ilirskih provinc in slikar 
Matevž Langus. 

Sledi Prešernov krog: v 
sredini je mogočna posta-
va Franceta Prešerna 
(1800-1849), ob njem pa 
sta upodobljena slavist in 
Prešernov mentor Mati-
ja Čop (1797-1835) ter 
mecen in zbiralec narod-
nega blaga Andrej Smole 
(1800-1840). 

Revolucionarno leto 1848 
ponazarjata avstrijski grb in 
dunajski parlament. Slo-
venske politične struje so 
takrat oblikovale program 
Zedinjena Slovenija, da bi 
se pospešil socialni in nacio-
nalni razvoj slovenskega 
ljudstva. V prikazovanju 
konca 19. stoletja so upo-
dobljena delavska gibanja. 

Začetek dvajsetega stoletja 
ponazarjajo pisatelj Ivan 
Cankar (1876-1918), prva 
svetovna vojna in nastanek 
države Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Zadnji del freske je pos-
večen drugi svetovni vojni 
in narodnoosvobodilnemu 

boju, vse do osvoboditve 
leta 1945, zaključek freske 
pa obdobju zanosa in želje 
po obnovi domovine. 

Fresko dopolnjuje 6. janu-
arja 2008 odprta stalna 
razstava na steklu z na-
slovom Zgo dovina sloven-
skega parla mentarizma, 
ki prikazuje njegov razvoj 
od ustoličeva nja knezov v 
karantanski kneževini do 
prvih demo kratičnih volitev 
in konsti tuiranja 90-članske-
ga Državnega zbora decem-
bra 1992. Razstava opo-
minja tudi na pomembne 
mejnike v novejši zgodovini 
nastaja nja in razvoja sloven-
ske države, kot so izvedba 
ple biscita o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike 
Slo venije, desetdnevna 
vojna, članstvo Slovenije v 
medna rodnih organizacijah 
in uvedba evra. 

V preddverju velike dvo-
rane Državnega zbora je 
tudi skulptura Ruvajoča se 
dečka, delo kiparja France-
ta Kralja iz leta 1942. 

Stene hodnika v prvem 
nadstropju ob vhodu v 
veliki salon krasijo portreti 
dosedanjih predsednikov 
Državnega zbora. 
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GALERIJA  
IN PREDDVERJE GALERIJE 
Galerija, ki je namenjena predvsem javnosti, ob protokolarnih dogodkih pa tudi diplomatskemu zboru in vabljenim 
gostom, je bila obnovljena leta 2000. Na njej je 106 temno sivih usnjenih sedežev, ki so nameščeni v štirih vrstah. Na 
galeriji so štiri prevajalske kabine, ena služi delu radijskih in televizijskih poročevalcev ob neposrednih prenosih sej 
Državnega zbora. 

V preddverju galerije kot bistveni elementi izstopajo z marmorjem obloženi stebri, tla in stene, osrednji prostor v predd-
verju je posvečen razstavi protoklarnih daril. 
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MALA DVORANA 
Mala dvorana, v kateri za-
seda Državni svet in v kate ri 
potekajo javne predstavi tve 
mnenj, seminarji, kolok-
viji in drugi dogodki, meri 
262 m2 in ima 120 sedežev. 
Dvorana se amfiteatralno 
spušča proti predsedstveni 
mizi. Na obeh straneh dvo-
rane je balkon za novinarje 
in obiskovalce. Prostor je 
obložen z beljenim jeseno-
vim lesom. Značilnost male 
dvorane je opuščanje ostrih 
kotov, tako da je arhitektura 
videti, kakor da bi bila mo-
delirana. 
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